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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO NR 39, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio Emissora Fandango
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1-2 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 77, de 22 de junho de 1992, que renov.a, por

dez anos, a partir de 19 de agosto de 1990, a permissão outorgada à "Rádio Emissora Fandango Ltda." para
explorar. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

RESOLUÇÃO N2 13, DE 2000

Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Timor Leste.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 12 Fica instituído o Grupo Parlamentar Brasil-Timor Leste que funcionará como serviço de coo

peração parlamentar.
Art. 2!l O Grupo de que trata o artigo anterior reger-se-á por estatutos aprovados por seus fundadores,

respeitada a legislação interna pertinente e funcionará sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Art. 3Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 29 de março de 2000. - Michel Temer, Presidente.
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- Relevância dos trabalhos realizados pelos
Corpos de Bombeiros Militares. Continuidade da
vinculação do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de São Paulo à Polícia Militar. 12703

JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) 
Anúncio de apresentação de proposta de emen
da à Constituição sobre tratamento tributário es
pecial ao ato filantrópico e de solidariedade hu
mana praticado pelas pessoas naturais e jurídi-
cas para entidades sem fins lucrativos. 12704

DA. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Críticas
à proposta de reforma do Poder Judiciário em
andamento no Congresso Nacional. Defesa de
permanência de Paulo Sérgio Rios no Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. 12705

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
- Cumprimentos à Diretoria da Cooperativa Mista
Agropecuária de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, pelo êxito da 34J Exposição Agropecuária,
Industrial e Comercial do Municfpio....................... 12705

JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ) 
Importância fundamental das campanhas de
educação de saúde pública para prevenção do

uso de drogas, inibição do narcotráfico e recupe-
ração de viciados. 12706

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ) 
Transcurso do 1E)5Q aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro - 28
de março. Fracasso do modelo de administração
municipal adotado pelo PDT. Indignação com as
dificuldades criadas pela Prefeitura Municipal
para a implantação de Delegacia da Polícia
Federal no Município fluminense......................... 12707

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Respon
sabilidade das empresas pela boa qualidade de
vida do trabalhador em todos os níveis. Vanta
gens da realização de investimentos pelo Poder
Público e pela iniciativa privada para implementa
ção de programas de prevenção de acidentes e
doenças de trabalho. 12709

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ) - Oportu
nidade de redução das taxas de juros no merca
do brasileiro em benefício do aumento da produ
ção e do combate ao desemprego. Cumprimen
tos ao Presidente do Banco Central do Brasil,
Arminio Fraga, e a sua equipe de técnicos pelo
profícuo trabalho na condução das políticas mo-
netária e cambial do País. 12710

ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ) - Trans
curso dos 165 anos do Município de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Apresentação de projeto de resolução sobre
criação, na Casa, da Comissão Permanente da
Juventude. 12710

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Participa
ção do orador, como representante da Comissão
Especial de Combate à Violência, da Casa, no
Seminário Segurança das Cidades, realizado no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, organi
zado pela Escola Brasileira de Administração
Pública da Fundação Getúlio Vargas e pela
Associação Fluminense de Guardas Municipais.
Urgência de mudança do modelo policial adotado
no País. Conveniência de instituição de guardas
municipais para prevenção de crimes e conflitos
sociais, integradas na comunidade e equipadas
apenas com armas não letais, com respeito à
vida dos cidadãos. 12711

SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO)
- Inconformismo com a demissão de cerca de 10
mil servidores públicos no Estado de Rondônia, o
pagamento de altas somas, a título de vencimen
tos, a oficiais da Polícia Militar e o escândalo
ocorrido no âmbito da Companhia de Águas e
Esgotos do Estado - CAERD. 12711

MANOEL SALVIANO (Bloco/PSDB - CE.
Pela ordem.) - Anúncio de apresentação de pro-
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jeto de lei alterador de dispositivos acrescidos
pela Lei nll 9.960, de 2000, à Lei n2 6.938, de
1981, sobre a Política Nacional de Meio Ambi-
ente. 12712

ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PR) 
Apoio às iniciativas voltadas para a exploração
racional do turismo nacional, em particular ao
Corredor Brasileiro do Turismo Ecológico, projeto
de incremento do ecoturismo para geração de ren
da e preservação do meio ambiente no interior do
País........................................................................ 12712

MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO) 
Protesto contra a demissão de 9.600 servidores
públicos estaduais e nota oficial divulgada pelo
Governo do Estado de Rondônia ofensiva ao
Deputado Eurípedes Miranda. Mobilização da po
pulação rondoniense contra o Governador do
Estado. 127013

LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ) - Utili
zação de veículo e pessoal à disposição da
Prefeitura de Teresópolis, Estado do Rio de Ja
neiro, em realização de panfletagem política
pelo Prefeito do Município, Mário Tricano. Pro
pósito de encaminhamento de denúncia ao Mi·
nistério Público Federal e ao Ministério da Saú
de para apuração dos fatos e adoção de provi-
dências.................................................................. 12714

ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PSDB - RJ)
- Cumprimentos ao Ministro Paulo Renato, da
Educação, pela determinação da retirada, da lista
aprovada pelo órgão, de títulos de livros didáticos
escolares utilizados como veículo de publicidade
comercial disfarçada - merchandising. 12715

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Denúncias
de desvio de recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF, e de co
mercialização irregular de lotes pelo Prefeito Car-
los Reis, de Saubara, Estado da Bahia................. 12715

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Transcurso
do 4Ql! aniversário de criação da Companhia de
Ferros e Ligas da Bahia - FERBASA. Repúdio à
Medida Provisória n2 2.019, de 2000, sobre fixa
ção do valor do salário mínimo em R$151. Defe
sa de aprovação da proposta de elevação do sa
lário mínimo para R$180, com a extensão do
índice de reajuste aos proventos de aposentados e
pensionistas. 12716

ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP) 
Discussão, pelo Congresso Nacional, do reajuste
do valor do salário mínimo vigente no País. Con
veniência de flexibilização da legislação traba-
lhista brasileira. 12718

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB -
SP) - Realização do 12 Encontro Nacional das

Entidades do Setor Pesqueiro, em Santos, Esta
do de São Paulo. Defesa de gerenciamento do
setor pelo Ministério da Agricultura e do Abaste-
cimento. 12719

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Considera-
ções acerca do estudo realizado pelo economista
Márcio Pochmann, da Universidade de Campinas
- UNICAMP, sobre o desempenho da economia
brasileira nas décadas de 80 e 90......................... 12720

JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE) - Con
siderações acerca da crise dos grandes centros
urbanos brasileiros. 12721

Luís EDUARDO (PDT - RJ) - Críticas ao
índice de reajuste do valor do salário mínimo no
País, proposto pelo Governo Federal. ................... 12725

VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB 
SC) - Satisfação com índice de aprovação popu
lar aos Ministros da Saúde, José Serra, e da
Educação, Paulo Renato Souza, em pesquisa de
opinião realizada no País. 12725

CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS) - Realiza-
ção do Fórum Agrícola 2000, sobre o tema "A
agricultura que temos e a agricultura que quere-
mos", no Município de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul. Propostas contidas no
documento elaborado por ocasião do evento........ 12726

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) - Denúncia
de abusos praticados pela empresa Telefônica
contra seus funcionários no Estado de São
Paulo...................................................................... 12727

V - Grande Expediente
MARISA SERRANO (Bloco/PSDB - MS) 

Necessidade de maior integração da região
Centro-Oeste com os centros mais desenvolvi
dos do País. Importância da Hidrovia Para
guai-Paraná para escoamento da produção agrí-
cola da região. 12728

CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pela ordem.) - Implementação, pelo Ministro da
Integração Nacional, Fernando Bezerra, de mu
danças no modelo gerencial adotado pelo Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM.................................................................. 12733

GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB - RS.
Pela ordem.) - Suspensão, por noventa dias, da
cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental,
instituída pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambi
ente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA. 12734

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) 
Apoio à concessão, pelo Governo Federal, de li·
nha de crédito subsidiado aos agricultores atin
gidos pela construção da Usina Hidroelétrica de
Itá/Machadinho. 12734
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ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Atuação parlamentar do orador em defesa dos
interesses dos produtores rurais. Desempenho
do Ministro Raul ,Jungmann à frente da Pasta do
Desenvolvimento Agrário. 12735

ENIO BACGI (PDT - RS. Pela ordem.) 
Transcurso dos quarenta anos de nascimento do
piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna. ........ 12736

MARCOS BOLlM (PT - RS) - Assunção
da Presidência da Comissão de Direitos Huma
nos da Casa. Princípios orientadores da atuação
do orador à frente da referida Comissão Temáti-
ca........................................................................... 12"736

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Inauguração da primeira fábrica de cal
çados em Boa Vista, Estado de Roraima. Cum
primentos ao Governador, Neudo Campos, e ao
empresário Kleber Talamine, pela iniciativa. Afir
mação de presid€mte de estatal venezuelana so
bre continuidade das ações, pelo governo do
país vizinho, para conclusão de projeto de interli
gação elétrica entre os dois países. Defesa de re
ativação do Programa Nacional do Álcool 
PROALCOOL, sem exclusão de Roraima e dos
Estados da região Norte do País........................... 12741

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoS - RJ.
Pela ordem.) - Conclusão dos trabalhos da
Comissão Especial instituída pela Casa para
estudo de propostas de reajuste do salário míni
mo. Desrespeito do Presidente da República à
Casa com a emissão de medida provisória sobre
a matéria. Conveniência, de aprovação, pelo
Congresso Nacional, da proposta de elevação do
valor do salário minimo para 180 reais...... 12741

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) 
Protesto contra fixação do valor do salário míni
mo em 151 reais. Suspensão, por noventa dias,
da cobrança da Taxa de Fiscalização Ambien-
taL.......................................................................... 12742

ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Pela ordem.)
- Posicionamento do Partido da Frente Liberal
com relação ao reajuste do salário mínimo.
Reexame, pelo Presidente da República, da me-
dida provisória sobre a matéria. 12743

OSVALDO FIEIS (Bloco/PMDB - TO. Pela
ordem.) - Relevância das obras realizadas pelo
reverendo Tetsuo Watanabe, Presidente da Igreja
Messiânica Mundial do Brasil. Eleição do líder
religioso para Presidente Mundial da Igreja
Messiânica. 12744

ANTÔNIO JORGE (Bloco/PTB - TO. Pela
ordem.) - Relevância dos serviços prestados à
sociedade e ao Estado pelas Polícias Militares.
Protesto contra Gríticas genéricas ~s institui-
ções....................................................................... 12745

PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or
dem.) - Distorções em edital de concurso público
do Banco Central. Concessão, pelo Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, de financiamentos a empresas de teleco
municações privatizadas. Existência de fontes
para elevação do valor do salário mínimo para
177 reais, conforme demonstrado no relatório final
da Comissão Especial instituída para esse fim......

ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES. Pela
ordem.) - Retomada do crescimento econômico
do Estado do Espírito Santo. Satisfação com o
reconhecimento, pelo Ministério Público e por ór
gãos de defesa do consumidor, da ilegalidade da
pretendida cobrança, pela operadora de telefonia
fixa local, de interurbano conurbado nas ligações
telefônicas entre os Municípios capixabas de Vila
Velha e Vitória ..

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
ordem.) - Caráter autoritário do Governo do
Estado do Ceará exemplificado em agressões fí
sicas praticadas pela Polícia Militar a manifestan
tes em protesto contra privatização de estatal e
demissão de servidores ..

VI - Ordem do Dia
BISPO RODRIGUES (Pela ordem.) - Pro

testo contra ato de retaliação, pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornélas,
a programa da TV Record destinado à divulgação
de queixas e reclamações de telespectadores
contra serviços prestados pelo Instituto Nacional
do Seguro Social- INSS .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão
em turno único do Projeto de Resolução nº
71/2000, que institui o Grupo Parlamentar
Brasil-Timor Leste ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados Pedro
Wilson, Almeida de Jesus, Gerson Peres ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do projeto .

Votação e aprovação da redação final. ..

Promulgação da Resolução nQ 13, de 2000.

ROBÉRIO ARAÚJO (Pela ordem. - Apelo
ao Ministro da Justiça e ao Presidente da Fundação
Nacional do índio - FUNAI, para atendimento de
reivindicações de lideranças indígenas do Estado
de Roraima. Conveniência de exoneração do
Administrador da Funai em Roraima .

JOVAIR ARANTES (Pela ordem.) - Enca
minhamento de requerimento de informações ao
Ministro das Comunicações e ao Presidente da
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Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL, sobre cobrança de tarifa telefônica in
terurbana nas ligações entre municípios da re-
gião do Entorno do Distrito Federal e Brasília. ...... 12754

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência de encerramento dos
trabalhos nas Comissões para apreciação da
Ordem do Dia. 12755

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi
nação do encerramento dos trabalhos nas
Comissões da Casa. 12755

RICARDO BARROS (Pela ordem.) 
Anúncio de acordo para prorrogação de cobran
ça da Taxa de Fiscalização Ambiental, firmado
entre a Liderança do Governo e Deputados vin
culados à elaboração de lei sobre fiscalização
ambiental. Definição de novo texto legal sobre o
assunto. 12755

GERSON PERES (Pela ordem.) - Solicita
ção à Presidência de encerramento dos traba
lhos nas Comissões para apreciação da Ordem
do Dia. 12755

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi
nação de providências à Secretaria-Geral da
Mesa para encerramento dos trabalhos nas
Comissões da Casa. 12755

FERNANDO FERRO (Pela ordem.) - Inda
gação à Presidência sobre a livre manifestação
de parlamentares enquanto não atingido o
quorum regulamentar para apreciação da
Ordem do Dia. 12755

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
da retomada das inscrições para pronunciamen-
tos de Pequeno Expediente durante o período. .... 12755

MAX ROSENMANN (Pela ordem.) - Re
pressão pela Polícia Militar de movimento de ca
minhoneiros contra o aumento do pedágio nas
rodovias do Estado do Paraná. 12756

AVENZOAR ARRUDA (Pela ordem.) - Pre
ocupação com a demora da indicação dos mem
bros da Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada à apuração de denúncias de irregularida
des na atuação do Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR.... 12756

DA. BENEDITO DIAS (Pela ordem.) 
Encaminhamento de indicação à Presidência da
República para inclusão do pescado na cesta bá
sica distribuída pelo Programa Comunidade Soli-
dária na região Norte............................................. 12756

PAUDERNEY AVELlNO (Pela ordem.) 
Prorrogação do prazo para cobrança da Taxa de
Fiscalização Ambiental. Urgente reexame do
assunto pela Casa. 12756

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n2 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário. 12761

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque de Bancada n2 49 para a ex
pressão "e observado o disposto no art. 133",
constante do inciso I do art. 98 da Constituição
Federal, na redação dada pelo art. 11 do Substi-
tutivo da Comissão Especial.. 12761

Usou a palavra a SrSl Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 12762

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO.............................................................. 12762

Usou da palavra pela ordem a Sr!! Deputada
ZULAIÊ COBRA. 12762

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO.............................................................. 12762

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAUDERNEY AVELlNO.............. 12762

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação 0& Srs. Deputados JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, IBRAHIM ABI-ACKEL, RICARDO
FIÚZA. 12762

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ, BISPO
RODRIGUES, DJALMA PAES, FERNANDO
CORUJA, GERSON PERES, JAIR MENEGUELLI,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO
FILHO, JUTAHY JUNIOR, RICARDO BARROS. ..... 12765

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Justificativa da ausência do Deputado Antonio
Carlos Biscaia por exercício de missão oficial na
Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotrá-
fico. 12767

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBERTO ARGENTA, MENDES RIBEIRO FILHO. . 12767

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA. 12767

Usou da palavra pela ordem a SrA Deputada
ZULAIÊ COBRA. 12768

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados MARCELO DÉDA, JAIR MENEGUELLI,
ALEXANDRE CARDOSO. 12768

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
JUNIOR. 12768
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LUIZ MOREIRA (Pela ordem.) - Desliga
mento do orador dos quadros do Partido da Fren-
te Liberal - PFL. .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAES LANDIM .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Importância
da votação, pela Casa, das matérias em pauta......

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUCIANO BIVAR ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação ..

Supressão da expressão ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque nl! 66 para votação em sepa
rado da alínea c do inciso I do art. 102 da Consti-
tuição Federal. .

Usou da palavra a SrA Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CORNÉLlO RIBEIRO......

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados AYRTON XERÊZ, MARCELO DÉDA.

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SANTOS FILHO,
MARISA SERRANO, WALDIR SCHMIDT, L1NO
ROSSI, RICARDO RIQUE, MARCUS VICENTE,
ALCESTE ALMEIDA, GERMANO RIGOTTO,
RAFAEL GUERRA, MARINHA RAUPp, MOACIR
MICHELETTO, LUIZ BITTENCOURT, MOREIRA
FERREIRA, BARBOSA NETO, PEDRO VALADARES,
JOSÉ UNHARES, FERNANDO GABEIRA. ..

MOREIRA FERREIRA (Pela ordem.) 
Deferimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de
pedido de medida cautelar impetrada pela Confe
deração Nacional da Indústria para suspensão
de cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis -IBAMA. ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a SI"! Deputada YEDA CRUSIUS .

GERSON PERES (Pela ordem.) - Congra
tulações à Confederação Nacional da Indústria
por decisão do Supremo Tribunal Federal de de
ferimento de medida cautelar para suspensão de
cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis - IBAMA. .
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12772

12773

12773

12773

12773

12773

12774

12774

12774

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação ..

Manutenção do dispositivo .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados URSICINO
QUEIROZ, ILDEFONÇO CORDEIRO ..

GERMANO RIGOTTO (Pela ordem.) 
Anúncio, pelo Governo, de suspensão de cobran
ça da Taxa de Fiscalização Ambiental pelo Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA. .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HÉLIO COSTA,
ROBERTO BRANT, VIVALDO BARBOSA, JÚLIO
DELGADO, NELSON PELLEGRINO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Emenda
Aglutinativa nl! 11 ..

Usou da palavra a SrA Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados INÁCIO ARRUDA,
JOÃO GRANDÃO, SARAIVA FELIPE, MARCOS
LIMA .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CORAUCI SOBRINHO....

Usou da palavra a SrA Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Emenda
Aglutinativa nl! 8 ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO PIZZOLATTI..........

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MARCELO DÉDA, GERSON
PERES, ZULAIÊ COBRA, MARCELO DÉDA,
ZULAIÊ COBRA .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FÉLIX MENDONÇA. .......

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA .

Usou a palavra a S'- Deputada ZULAI~
COBRA, Relatora da matéria .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
ARGENTA .
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Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PAES LANDIM................. 12782

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ,
L1NCOLN PORTELA, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, GERSON PERES,
MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR,
ROBERTO ARGENTA............................................ 12782
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BADU PICANÇO, JOSÉ DIRCEU, EDISON
ANDRINO, JURANDIL JUAREZ, FERNANDO
ZUPO, L1NCOLN PORTELA, PAULO KOBAYASHI,
LUIZ CARLOS HAULY, IGOR AVELlNO, FÁTIMA
PELAES, MARCOS ROLlM, WALDOMIRO
FIORAVANTE, ALEX CANZIANI, NARCIO
RODRIGUES, ALBERTO GOLDMAN, ALCIONE
ATHAYDE, CLEUBER CARNEIRO, ADEMIR
LUCAS. 12784

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
VIVALDO BARBOSA............................................... 12785

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PHILEMON
RODRIGUES, JOVAIR ARANTES, JOSÉ
CHAVES, XICO GRAZIANO, WILSON BRAGA,
LUCI CHOINACKI, MAX ROSENMANN,
MATTOS NASCIMENTO, PASTOR AMARILDO,
JOSUÉ BENGTSON, JOSÉ L1NHARES, TETÉ
BEZERRA, FRANCISCO RODRIGUES, JOSÉ
DE ABREU. 12786

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da Emenda Aglutinativa n2 8. '" .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MUSSA DEMES,
NELSON MARCHEZAN, WELLlNGTON DIAS,
JOÃO CALDAS, NICIAS RIBEIRO, LUIZ
RIBEIRO, ALDJR CABRAL, DARCISIO
PERONDI, CARLOS MOSCONI, HERÁCLITO
FORTES, ALEXANDRE SANTOS, PAULO LIMA,
AIRTON DIPp, GERVÁSIO SILVA, WILSON
SANTOS, PEDRO PEDROSSIAN, AIRTON DIPp,
EXPEDITO JÚNIOR, JOSÉ CARLOS ALELUIA,
JOSÉ DE ABREU, MANOEL SALVIANO, YEDA
CRUSIUS............................................................... 12789

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado MÁRCIO BITTAR. ..... 12790

MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Requeri-
mento de publicação de texto de emenda agluti-
nativa. . ,.............................................. 12790

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado MARCELO DÉDA. 12790

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados AIRTON
CASCAVEL, JOSÉ RONALDO, BABÁ, ANTONIO
FEIJÃO, LÚCIA VÂNIA, JOSÉ CARLOS VIEIRA.. 12790

Usou da palavra a Sri\ Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 12791

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 12791

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de realização de sessão extraordinária no dia 30
de março às 9h. .. 12791

JUTAHY JUNIOR (Pela ordem.) - Solicita-
ção à Presidência de adiamento da votação da
matéria. 12791

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Jutahy Junior. 12791

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem.) - Anún
cio da iniciativa, pela Frente Parlamentar em Defe
sa do Brasil, da realização de contatos com o Par
lamento Europeu e a União dos Parlamentares
Socialistas Europeus para conhecimento de siste-
ma de coleta de informações internacionais........... 12791

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados DOMICIANO
CABRAL, RONALDO CAIADO, JOSÉ PIMENTEL,
SÉRGIO REIS, FRANCISCO GARCIA. 12792

PRESIDENTE (Michel Temer) - Emenda
Aglutinativa n2 52. 12792

MARCELO DÉDA - Questão de ordem so-
bre impossibilidade de apresentação de emen·
das aglutinativas de matérias distintas. 12793

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada
da Emenda. 12793

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WELLlNGTON DIAS. ...... 12794

JOSÉ LOURENÇO (Pela ordem.) - Excessiva
apresentação de emendas à Constituição Federal. .... 12794

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado GLYCON TERRA PINTO. ........ 12794

ELTON ROHNELT - Questão de ordem so
bre a anulação da convocação, pela Comissão
da Amazônía e de Desenvolvimento Regional,
dos Ministros da Fazenda e da Integração Nacio-
nal para reunião em Belém, Estado do Pará......... 12794

PRESIDENTE (Michel Temer) - Res-
posta à questão de ordem do Deputado ELTON
ROHNELT. 12794

Usaram da palavra pela ordem, para repistro
de voto, os Srs. Deputados PAULO OCTAVIO,
ROBERTO ROCHA. 12795

MÁRCIO BITIAR - Reclamação contra a
demora na resposta de informações solicitadas
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pelo orador à Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados a respeito ae imóveis funcionais. ...... 12795

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Márcio Bittar. 12795

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO CELSO,
NILO COELHO. 12795

BABÁ (Pela ordem.) - Insatisfação com as
referências feitas ao Brasil pelo Deputado José
Lourenço, de origem lusitana. Responsabilidade
da Coroa portuguesa pelos problemas brasileiros. .. 12795

RONALDO CAIADO (Pela ordem.) - Con
gratulações com a Confederação Nacional da
Indústria pelo deferimento. pelo Supremo Tribu
nal Federal, de medida cautelar contra cobrança
da Taxa de Fiscalização Ambiental, pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis _. IBAMA. 12795

MILTON TEMER (Pela ordem.) - Justificati-
va de ausência em votação. 12795

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados HERMES
PARCIANELLO, ZAIRE REZENDE. 12796

SARAIVA FELIPE (Pela ordem.) - Anuncio
de apresentação de projeto de lei sobre desapro-
priação para fins de reforma agrária. 12796

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ODELMO LEÃO. 12796

CARLOS MOSCONI (Pela ordem.) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei sobre fixação de
preços de produtos pelos laboratórios farmacêuticos. . 12796

Apresentação de proposições: JOÃO
COSER; VALDECI OLIVEIRA E JOÃO GRANDÃO;
CORONEL GARCIA E OUTROS; RUBENS
BUENO; JOSÉ CARLOS ELIAS E OUTROS;
ANDRÉ BENASSI; EUNíCIO OLIVEIRA E GEDDEL
VIEIRA LIMA; MANOEL SALVIANO; ALCIONE
ATHAYDE; MILTON TEMER; JAIR BOLSONARO;
JOSÉ JANENE, EDMAR MOREIRA; JOVAIR
ARANTES; VALDEMAR COSTA NETO; RUBENS
FURLAN; DR. ROSINHA; DR. BENEDITO DIAS;
DJALMA PAES, WAGNER SALUSTIANO;
WAGNER SALUSTIANO E OUTROS, RAIMUNDO
COLOMBO; LUIZ ANTÔNIO FLEURY FILHO;
CONFÚCIO MOURA; EULER RIBEIRO; FERNANDO
FERRO; SARAIVA FELIPE; MIRO TEIXEIRA E
OUTROS; CARLOS MOSCONI; EULER MORAIS. .... 12796
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2-ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Caio Apolo Soares Fis

cher, Jurandi Figuereido Paulino, Luiz Antônio de
Mello Rebelo, Paulo Ricardo Brinckmann Oliveira.., 12823

b) Nomeação: Luiz Antônio de Mello Re
bello, Marco Antônio Schneider do Canto, Vera
Lúcia Wurges Issler. 12823

c) Designação por Acesso: Éricka Lucena
Sobreira Rolim. 12824

3 - PORTARIAS nlIs 69 e 70, referente a
credenciamento de entidade de classe. 12824

COMISSÕES

4-ATAS DAS COMiSSÕES
a) Comissão de Agocultura e Política Rural, 2'

Reunião (Ordinária), em 29-3-2000. 12824
b) Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, 21. Reunião (Ordinária), em
29-3-2000. 12827

c) Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, 31 Reunião (Extraordinária), em
29-3-2000. 12841
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Reunião (Ordinária), 29-3-2000............................. 12841
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924-At99, 1.315-Ml9, 1.454-Ml9, 1.700-Ml9 e
1.915-Ml9; PFC 51-M:l9; Projet:ls de Decreto~
n9s 87-Ml9, 93-At99. 246-At99, 275-Ml9, 284-AI99,
317-At99, 324-NOO, ~AI99, 326-AI99, 3?:9-AI99,
331-NOO, 336-At99, 338-N99, ~AI99, 348-AI99,
349-A99, 3fQ-NOO, 357-Ml9, 2RIJ./VOO, :?I37-/VOO,
~, :vJ-At99, :Y4-At99, :yerAOO, 377-AOO e
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6 - DiSTRiBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Política Rural,

nll1, em 29-3-2000......................... 12982
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Ata da 38ª Sessão, em 29 de março de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Jaques Wagner, 3f2 Secretário;

Marçal Filho, Enio Bacci, § 2fJ do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEMOS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz

Partido

ACRE

PFL
PSL
PPS
PT
PT
PSDB

Albérico Filho
César Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Gastão Vieira
João Castelo

TOCANTINS

A~ôn~Jo~e PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 7

MARANHÃO

PMDB
PFL
PFL
PPB
PMDB
PSDS

Ildefonço Cordeiro
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 6

Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

Bloco

PARÁ

PT
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL

AMAPÁ

PST
PSDB
PPB
PMDB

AMAZONAS

PSDB
PFL

ArthurVirgílio
Átila Lins

Babá
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 10

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 6

Antônio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 4
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Adauto Pereira
Armando Abílio

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Presentes do Piauí: 7

SERGIPE

PSC
PSDB
PMDB
PSDB
PT
PSB
PSDB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 7

ALAGOAS

Alberico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 8

Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Inaldo Leitãp PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL
Marcos de Jesus PSDB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Sergio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 15

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

PFL
PMDB

José Antônio Almeida PSB
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antônio Cambraia PSDB
Antônio José Mota PMDB
Amon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviana PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 15

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMOB
PMDB
PFL
PFL



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12625

João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
José Militão PSDB
Julio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lirna PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMOB
Nárcio Rodrigues PSOB
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires POT
Osmânio Pereira PMOB
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSOB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMOB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMOB
Vittorio Medroli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMOB
Zezé Perre\la PFL
Presentes de Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral o PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPB
Bispo Rodrigues PL

Carlos Santana PT
Comélio Ribeiro por

BAHIA

PFL
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PFL
PCdoB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL

Aécio Neves
Antonio do Valle
Aracely de Paula
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Custódio de Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
Helio Costa
Herculano Sanghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins

Aroldo Cedraz
Coriolano Sales
Felix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mario Negromonte
Nelson Pe\legrino
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Roland Lavigne
Saulo Pedroza
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 28
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DISTRITO FEDERAL

PMDB
PMOB
PSDB

PFL

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Maria Abadia

Paulo Otávio

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSOS
Osvaldo Sobrinho PSOB
Pedro Henry PSDB

Ricarte de Freitas PSOB
Tetê Bezerra PMDB

Wilson Santos PMOB
Presentes do Mato Grosso: 7

Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMOS
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Júlio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luíza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMOB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMOS
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Uma PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Sampaio Oória PSOS
Sílvio Torres PSDB
Wagner Salustiano PPS
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 51

SÃO PAULO

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PT
PPB
PSOS
PPS
PL
PSOS
PFL
PPS
PSL
PPB
POT
PTS
PPS

PDT

PT

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizo Mercadante
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Clóvis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Sueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Duílio Pisaneschi
Edinho Araújo
Fernando Zuppo

Iara Bernardi

Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PTS
Fernando Gonçalves PTS
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio POT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Luís Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid POT
Paulo Feijó PSDB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSOS
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 33
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Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 6

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 23

SANTA CATARINA
Pedro Bittencourt PFL
Presente de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Ênio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fétter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Luís Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schimidt PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 24

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 22 Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 'a
qual é, sem observações, aprovada.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDE'NTE (Jaques Wagner) - A lista
de presença registra o comparecimento de 374 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.

PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMOB
PTB
PPB
PT
PSOB
PPB
PPB
PMDB
PSOB
PPB
PPS

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canzíani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Ivânio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Márcio Matos
Max Roenmann
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Osmar Serráglio
Renato Silva
Ricardo Barros
Rubens Bueno

Barbosa Neto
Euler Morais
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair x. Lobo
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 12
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o éR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Passa-se
à íeftufa do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 112 Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM NR 393

Senhores Membros da Câmara dos Depu
tadtls,

Dirijo-me a Vossas Excelências para infor
da de que me ausentarei do País no período de
aa1de abril de 2000, para realizar visitas à Repúbli
(:li tkt Costa Rica e à República Bolívariana da Vene-
itJeIa.
, A visita de estado bilateral à Costa Rica será a
lit'tmetra de caráter oficial de um Chefe de Estado
JH'8illelro à região centro-americana. Ao retribuir a
Yittlta ao Brasil, em setembro de 1997, do
~..Pr.idente José Maria Figueres, minha viagem
dtwerá assinalar o renovado interesse brasileiro em
iqjrofundar os laços de cooperação e amizade com
aquele país.

j No dia 5 de abril, realizar-se-á também na ca
.' costarriquenha a Cúpula de São José, ocasião
M qual manterei encontros com meus homólogos
& Be"18, Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Hon
r-....s; Nicarágua, Panamá e com o Chanceler da
~b\lca Dominicana. Ao final da reunião de Cúpu
fls, àBrá aprovada Declaração que, entre outros te
~I&f f!nUnciará as principais áreas em que deve ser
tlPrófundada a cooperação brasileira com os países
ttlpt1t8entados na Cúpula de São José.

A visita oficial à Venezuela, a convite do Presi
tJetlté Hugo Cháves, se insere no âmbito do contí
ftI.m tlprofundamento das relações bilaterais e tem
pur objetivo o intercâmbio de idéias sobre temas re
liWantes da agenda bilateral, bem como outros de
especial importância nos âmbitos regional e multila
letal.

Em Caracas, deverei igualmente, acompanha
dti pêlo Presidente venezuelano, encerrar a VI Reu
rVlb dos Ministros das Relações Exteriores dos Paí
~embros do Tratado de Cooperação Amazôni
t* (tCA). Nessa Reunião, os Chanceleres dos oito
tmfs8s-membros (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equa
~I Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) deverão
edntar Importantes decisões para reforçar esse rele-

vante instrumento para o desenvolvimento sustentá
vel de suas respectivas regiões amazônicas.

Brasília, 28 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM NQ 397

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

com o § 312 do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 13 de março de 2000, que "Renova a
concessão outorgada à Fundação de Educação e
Cultura, para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Estância, Estado de
Sergipe".

Brasília, 29 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 398

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84, in
ciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, Interino, o texto
do Acordo sobre Transporte Marítimo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América, celebrado no Rio
de Janeiro, em 20 de outubro de 1999.

Brasília, 29 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Primei
ro-Secretário, em exercício, do Senado Federal,
nos seguintes termos:

OFíCIO N2 550 (SF)

Brasília, 29 de março de 2000

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o
Projeto de Lei do Senado nR 464, de
1999-Complementar, constante dos autógrafos
em anexo, que "dá nova redação aos §§ 12 e 22 do
art. 22 da Lei Complementar nº- 91, de 22 de de-
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Identificação SF PLS 464/1999

5F PLS 464/1999 de 05/08/1999

seNAOOR - O&mar DIa!'> (P50B ~ PR)

oá nova redaç30 aos §§ 1D e 20 do artIgo 20 da Lei Complementar
nO 91, de 22 de dezembro de 1997, que dIspõe sobro 11 f1XlSç30 dos
coeficientes de dlstrlbulçlo dos recurnoll do Fundo de Pertlc1pacl!io
dos Munlcfplo5
NORMAS, CALCULO, DISTRIBUICÃO, CONTROLE, RECURSOS,
(FPM), DESTINAÇÃO, PERCENTAGEM, MUNICIPIOS, CAPITAL DE
ESTADO, INTERIOR, ReSER.VA, FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO,

~lb.r;;~rJfã6~~:g~~~~~~~g;ó~,O~~&NJfd,N~~~~tfE
BENEFICIARIO, RENDA peR CAPTA •
SF COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS - CAI:

Data: 15/03/2000 LaceI: (SF) SSCLSF ~ SUBSf;C. COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO SENADO
Status. INClUJOO EM ORDEM 00 OIA DA sessÃo OEUBERATIVA
(INCLOO)
T4!Xto. Incluído em Ordem do oIe: da SeS$80 Deliberativa OrdlndT1a
do dia 22.03.2000 DfscussBo, em turno dnlcc.

~~~~~~~~;.~6~/~i,{2_0~~&~~~F)ATA..PLEN ..

PLS 00464/1999

• 05/08/1999 PROTOCOLO LEGtsL1\"TlVO ~ PLEG
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Este processo contém 04 (folhas) fQlhllS numet"lldas e
rubricadas. A SSCOM

• OS/OS/1999 SUBSECRlITARIA DE ATA· PLENÁRID - ATA·Pl..EN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
10:00 - Lelt:ul'Il. A Comlsslo de As!<unto$ Econ6mJcos Ao
PLEG com destino à SSCOM

• 05/0B/1999 SUBSECRE':TARIA D~ COMISsOes - SSC:OM
ÃMcr~MrrAÇÃONAS COMISsõES (TRCOM)

• 08/09/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS eCONÔMICOS -'CA.E
Ao Senador Pedro Slmon paJ1!l relatar por ordem do Presidente
dll Comlsslo,

• 05/11/1999 COMISSÃO DE ASSUNi'OS ECONOMICOS - CAE
Devolvido pelo Senador Pedro Slmon mInuta de relfttorla
fBvordvelllo projeto eom 11 Emenda n01 que apresenta. Ao
matéria esta pronta p~lirll n pauta (c6plll anexadi!! ao
procllJ'li$ado)

• 16/11/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS eCONOMICOS - CAl:
Foi designado Rellltor Ad Hoc o S~ndor Luiz Otávio. Foi
concedida vista ao Senddor Certo. Bezel"m.

• 24/11/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS eCONOMICOS· CAE
DEVOLVIDO PELO SeNADOR CARlOS BEZERRA SEM VOTO EM
SEPARADO

• 07/12/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A ComissSo aprova o parecer do Refzstor favorável ao Projeto
com ao Emenda n 0 1 - CAE que aprel§enté!l. Anexzsdo
~equerlmentode Urgência aprovado pela Comlss:!o. À SSCLSF

• 07/':'_11.999 S'JBS'r7. c:r:;ORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCl.SF
RecebIdo neste Órgão, nesta data.

o 07/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCl.SF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGl,PAR)
Encamlnh.,do ao Plenário para leltLtra de parecer.

• 07/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Nesta data fol JJdo o Parecer nO 1..090/99-CAE, Relator
Senador Luiz Otávio, favorável com zs Emenda nO 1-CAE, lido
ap6s a Ordem do Dia da presente sessSo, juntamente com
fala da zsbertura do prazo de cinco dia!; útels para recebimento
de emendas. No expediente db presente sess80 foi lido li!
aprovado o Requerimento nO 760/99, de urg~nc:la parzs ~

matérl~, nos termos dos arts. 336, 11, combinado com o 338,
V, do Reg. Int. À SSCLS. .

• 08/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO L.EGISLATIVA DO
SENADO - SSCl.SF '
INCl.UIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOO)
Inclurdo em Ordem do Ollt da ses:sAo deliberativa Ordinária de
14/12/99, em regime de urgência, nos termos do
requerImento nO 760/99. DIscussão, em turnç IÁnfco.

• 14/12/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENNl.IO - ATA-Pl.EN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A'MESA
(AGREMESA)
Anuncladll li matérIa. Usam do encamlnhllmento da dlscussl50
da mzstérla os Srs. José Eduardo Dutra, Osmltr Dias e Ney
SU8ssuna. A seguir é lido e aprovlIdo o Requerimento nO
792/99, subscrito peros Sf"'$. Eduardo Supllcy e outros Srs.
Senadores, sollcltZlndo a extlnçao d~ urgência conced~d~ ao
projeto. À SSCl.S,

• 24/02/2000 SECRETARIA GERAl. DA MESA - SGM
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
(AGREMESA)
En~mlr1lhadoao Plen/'rlo.

• 24/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - Pl.ENÁRIO - ÀTA-Pl.EN

10:00 - A Presldênc:12I comunica ao Plen~rlo que flca aberto a
partir de amanha, dIa 25 do correntc, o pril!llzb de cinco pias
úteis, pllre lIpresentaçl!o de emendos p~rante a Mese. P,..
SSCl.S.

o 25/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Prazo para 8prElSentaçl!io de emendas: 25.02. a 02.03.2000.

• 02/03/2000 SUeSEC. COORDENAÇÃO L.EGISLATIVA bO\>,

~~~A~I';:h-..~~c;.'::lenárlop .. r .. comunlC<!,,;30 do térml!lo',lIó
prazo de apresentação de emendas. ' ,
03/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - AT~-PLEN,

~n~~~I~:~CI:p~~~~~~c;a~~:':~:~d~~e~c:;ért~ ~e~~~I~~IUfdzi'

ementa

Autor

Indexação

Despacho
Iniciai

Última Ação

Tramitação

zembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos
coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo
de Participação dos Municípios".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocí
nio, Primeiro-Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 116, DE 2000

Dá nova redação aos §§ 12 e 22 do
art. 22 da Lei Complementar n!! 91, de 22
de dezembro de 1997, que dispõe sobre a
fixação dos coeficientes de distribuição
dos recursos do Fundo de Participação
dos Municípios.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Os §§ 12 e 22 do art. 22 da Lei Comple
mentar n2 91, de 22 de dezembro de 1997, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 .

"§ 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"1- ;
"11 - vinte pontos percentuais no exer

cício financeiro de 2000; (NR)
"111 - trinta pontos percentuais no exer

cício financeiro de 2001; (NR)
"IV - quarenta pontos percentuais no

exercício financeiro de 2002; (NR)
"V - cinqüenta pontos percentuais no

exercício financeiro de 2003; (AC)*
"VI - sessenta pontos percentuais no

exercício financeiro de 2004; (AC)
"VII - setenta pontos percentuais no

exercício financeiro de 2005; (AC)
"VIII - oitenta pontos percentuais no

exercício financeiro de 2006; (AC)
"IX - noventa pontos percentuais no

exercício financeiro de 2007. (AC)
"§ 22 A partir de 1Q de janeiro de 2008,

os Municípios a que se referem o § 29 do
art. 12 desta Lei Complementar terão seus
coeficientes individuais no Fundo de Partici
pação dos Municípios - FPM fixados em
conformidade com o que dispõe o caput do
art. 12." (NR)

Art. 22 Esta Lei Complementar entra
em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 29 de março de 2000. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
* AC = Acréscimo.
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em Ordem de Dia oportunamente. À SSCLS.
o 03/03/2000 SECRETAFl.IA GERAL DA MESA - SGM

AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Inclusao em Ordem do Dia.

o 15/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SE~ 'lJI,) - SSCLS:'"
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendado para a S<Mdo deliberativa ordinária de 22.03.2000.

o 15/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENAOO - SSCLSF
INC1..UIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOO)
Inclurdo em Ordem do Dia da Sess50 Deliberativa Ordinária
do dia 22.03.2000. Dlscusslo, em turno ónlco.

o 22/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA (APRVD)
Anunciada a mllténa. Dlscusslio encerrada, tendo usado da
palavra os SI'1I. easlldo Maldaner, Osmar Dias, Eduardo
Supllev, Álvaro Dias e Arlindo Porto. U.... da palavra o Sr. Luiz
Otávio, Relator da matéria, na Comissão de Assuntos
Econômicos, que conclui pela apresentaçAo de adendo ao
parecer da referida Comlssllo, com as Emendas nO s 2 e 3-Rel,
sando que a Emenda nO 2 subBtltul a Emenda nO 1-CAE e a
Emenda nO 3 visa adequar a matéria ao d~posto na lei
Complementar nO iS/98. A seguir fi lido rejeitado o
Requerimento nO 131/2000, do Sr. Eduardo Supllcy,
solicitando adiamento da votaçl!o do projeto para o dia
23.3.2000, tando u:sado da palavra a Sra. Heloisa Helena 11 os
SI'1I. Ademir Andrade, Hugo Napolelo e Sérgio Machado.
Aprovado o projeto, sem prejurzo das emendn, com o
seguinte resultado: Sim 56, Abst. 15, Total - 71. Em seguida
é lido 11 aprovado o Requerimento nO 132/2000, do Sr. Luiz
Otávio, solicitandO prefe~nclapara as I!mend... 2 11 3-Rel,
• p..-ntlld•• ao pl'\Qjeto, • fim de ..rem submetidas 11
apreclaçAo do Plenário antes da Em.nela nO 1-CAE.
Aprovadas, em globo, aa Emendas nOs 2 e 3-ReI., com o
seguinte resultado: Sim 56, Abat. 13, Total- 69, ficando
prejudicada a Emenda nO l-CAI!. À CDIR, para a redaçllo final.
Em seguida é lido o Parecer nO 243/2000-COIR, Relator
Sanador Geraldo Melo, oferecendo a nadaçlo "nal da matéria.
Aprovada a redaçlo final, nos termos do Requerimento nO
133/2000, do Sr. u.lz Otávio, de dispensa de publlcaçl!o de
nadaçJo final. À Climara dos Daputados. À SSCLS Cl>m destino
• SSEXP.

o 23/03/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revlslo da Redaçlo final (fts. 32 e 33). À SSEXP.

o 23/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido IIs 09:50 hs.

o 23/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revldo dofIautógrafOll.

o 23/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida 11 revlsllo dos autógrafos. À Su~retarlll de
I!!xpadlente.

o 23/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rglo às 17:10 horas.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Blo
co Parlamentar PSDBIPTB:

CF. PSDB/PTB/I/N2 3/2000

Brasília, 29 de março de 2000

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

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

Deputado Jutahy Júnior para cargo de Vice-Líder do
Bloco PSDB/PTB.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Líder
do Bloco PSDB/PlB.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor Geral.
Em 29-3-2000. - Heráclito fortes,

12 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/N2 11212000

Brasília, 22 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Léo
Alcântara, como membro suplente, para integrar a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição ng 639, de 1999,
que "dá nova redação ao § 62 do art. 14 da Constitui
ção Federal" e à Proposta de Emenda à Constituição
n!! 4, de 1999, que "dá nova redação ao § 52 do art.
14 da Constituição Federal, restabelecendo a inelegi
bilidade para os mesmos cargos, no período subse
qüente, do Presidente da República, dos Governado
res de Estado e do Distrito Federal, dos Prefeitos e
de quem os houver sucedido ou substituído nos seis
meses anteriores ao pleito", apensada àquela. (inele
gibllidade)

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.PSDB/I/Nl! 133/2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentile
za de determinar o desligamento do Deputado
Clóvis Volpi da Comissão de Seguridade Social e
Família.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDBlPTB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Severino Cavalcan

ti, 29 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.
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OF.PSDB/I/N2 134/2000

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

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

Deputado João Leão, como membro suplente, para inte
grar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Líder
do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Severino Cavalcan

ti, 22 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

OF.PSDB/I/N2 136/2000

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

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

Deputado Nelson Marchezan, como membro suplen
te, para integrar a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Líder
do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Severino Cavalcan

ti, 2Q Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN, nos seguintes
termos:

OF.IGAB.lI/N2 139

Brasília, 24 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Milton Monti passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Educação, Cultura e Despoto,
em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.lGAB.lIIN9 153

Brasília, 28 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Nelson Proença passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vie
ira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se. _
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF.IGAB.JI/N2 154

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Francisco Silva passa a participar, na qualidade de
Suplente, da Comissão Especial destinada a "realizar
estudos com vistas a oferecer alternativas em relação
a fixação do salário mínimo", em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vie
ira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Severino Cavalcan

ti, 22 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

OF.IGAB.lI/N2 155

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Fernando Gabeira, do Partido Verde - PV, passa a in-
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tegrar, na qualidade de Suplente, a Comissão de Re
lações Exteriores e de Defesa Nacional, em vaga
existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Severino Cavalcan

ti, 29. Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

OFíCIO NQ. 050S-L-C-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a V. Ex!! que o Deputado Gilberto
Kassab deixa de fazer parte, como membro suplen
te, da Comissão de Finanças e Tributação.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ. 0512··L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Robson

Tuma como membro suplente da Comissão de Cons
tituição e Justiça, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ. 518-L-C-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Exmº Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o Deputado Euler Ribeiro como

membro suplente da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, em substituição ao
Deputado Ciro Nogueira.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ. 519-L-C-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Exm9. Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a V. ExA o Deputado Ciro Nogueira para,

como membro suplente, compor a Comissão de Fi
nanças e Tributação, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Líder
do PT, nos seguintes termos.

OFíCIO N2 261/PT

Brasília, 29 de março de 2000

ExmºSr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar, o Deputado José Genoíno
(PT/SP), como suplente, para integrar a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2137, de 1999, que "Esta
belece limite para remuneração, subsídio" provento



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12633

ou pensão, aplicável aos três poderes públicos e ao
Ministério Público".

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Mercan..
dante, Uder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, Líder
em exercício do PFL, nos seguintes termos:

OFíCIO N20506-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Exm2 Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Gilberto
Kassab para integrar, como membro suplente, a Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Pauderney Avelino,
Líder em exercício.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deutado Odelmo Leão, Líder do PPB,
nos seguintes termos:

Ofício N2 90/00

Brasília, 22 de março de 2000

Exmº Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditamento ao ofício n2 75/00 de 21 de mar

ço de 2000, tenho a honra de indicar pelo Partido Pro
gressista Brasileiro - PPB, o Deputado Glycon Terra
Pinto (PMDB), como titular da Comissão de Viação e
Transportes. '

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Líder
do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO Nº 95/00

Brasília, 22 de março de 2000

Exmº Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício nº 75/00 de 21 de março

de 2000, tenho a honra de indicar pelo Partido Pro
gressista Brasileiro - PPB, o Deputado Edson Andrino
(PMDB), como titular da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Líder
do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO Nº 96/00

Brasília, 22 de março de 2000

Exmº Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em aditamento ao Ofício nº 75/00, de 21 de
março de 2000, tenho a honra de indicar pelo Parti
do Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Ricar
do Barros, como titular da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Líder
do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO Nº 97/00

Brasília, 22 de março de 2000

ExmºSenhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em aditamento ao Ofício nº 75/00, de 21 de
março de 2000, tenho a honra de indicar pelo Parti-
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do Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado
Odelmo Leão, como titular da Comissão de Ciên
cia, T Comunicação e Informática em
substituiçãu dO Deputado Ricardo Barros.

Ale. .mente, - Deputado Odelmo Leão, Líder
doPP8

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 22 de março de 2000

ExmllSenhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em aditamento ao Ofício nQ 75/00, de 21 de
março de 2000, tenho a honra de indicar pelo Parti
do Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Ro
berto Balestra, como suplente da Comissão de Re
lações Exteriores e de Defesa Nacional em substitu
ição ao Deputado Wagner Salustiano.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Uderdo PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 99/00

Brasília, 22 de março de 2000

Exmll Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditaml:mto ao Ofício nQ 75/00, de 21 de

março de 200, tenho a honra de indicar pelo Partido
Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Wagner
Salustiano, como suplente da Comissão de Constitui
ção e Justiça e deI Redação em substituição ao Depu
tado Roberto Balestra.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Líder
doPPB.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do POT,
nos seguintes termos:

OFíCIO NQ 87/00 - PDT

Brasília, 21 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a V. Ex!! o
Deputado Fernando Coruja, na condição de su
plente, em substituição ao Deputado Celso Jacob,
para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nQ 137-A, de 1999, que "estabelece
limite para remuneração, subsídio, provento ou
pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e ao
Ministério Público".

Ao ensejo, renovo a V. Ex! protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 88/2000 - PDT

Brasília, 21 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a V. Exª o Sr.
Deputado Fernando Coruja em substituição ao
Deputado Celso Jacob para integrar, como Su
plente, a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer ao substitutivo do Senado Fe
deral à Proposta de Emenda à Constituição nQ

472-0, de 1997, do Senado Federal, que "altera
dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da Constituição
Federal, e dá outras providências" (Regulamenta
ção de Medidas Provisórias).

Ao ensejo, renovo a V. Exª protesros de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT.

Defiro. Publique-se.
Em 29-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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OFíCIO Nll 98/PDT OFIAlPSB/154/00

Ao ensejo reitero a V. Ex!! protestos de consi
deração e apreço, - Deputado Miro Teixeira, Líder
do PDT.

Publique-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 1II

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício n2 94/00 - SGM/p, encami

nho a V. ExA os nomes dos Deputados do Partido Demo
crático Trabalhista - PDT, que integrarão a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Brasília, 27 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

Deputado José Antônio como titular da Comissão
Especial destinada a analisar a Proposta de Emenda
à Constituição nQ. 038, de 1999, que "dá nova redação
ao § 72 do art. 14 da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 1.!l

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/AlPSB/157100

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

Deputado Gonzaga Patriota como titular da Comis
são Especial destinada a analisar a Proposta de
Emenda à Constituição nº" 602, de 1998, que "altera
os parágrafos do art. 143 da Constituição Federal"
Serviço civil obrigatório.

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exª o Deputado Dr.

Evilásio como titular da Comissão Especial destinada
a analisar a Proposta de Emenda à Constituição n2

14, de 1999, que "dá nova redação ao art. 62 da Cons
tituição Federal".

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Cardosó,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

OF/AlPSB/155/00

Suplente
Comélio Ribeiro
Fernando Coruja
Pompeu de Mattos

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos DeputadosNesta

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a V. Exª o Deputa
do Gonzaga Patriota como titular da Comissão
Especial destinada a analisar a Proposta de
Emenda à Constituição nQ. 014, de 1995, que "dis
põe sobre o período de funcionamento do
Congresso Nacional.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre
Cardoso, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Titular
Airton Dipp
Eurípedes Miranda
Giovanni Queiroz

Publique-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 1ll

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso, Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:

OF/AlPSB/153/00
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Atenciosamente, - Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSDB/PCdoB.

Publique-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 19

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/A/PSB/158/00

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

Deputado José Antônio Almeida como titular da Co
missão Especial destinada a analisar o Projeto de Lei
nº 4.828, de 1998, que "dispõe sobre a produção, o
comércio e a fiscalização de sementes, e dá outras
providências.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/A/PSB/159/00

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado Evandro Milhomem, como membro titular da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar a ocupação de terras públicas na Região
Amazônica", conforme Requerimento de CPI nº 02, de
1999, do Senhor Deputado Sérgio Carvalho e Outros.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Cardo
so, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publlque-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 19

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF/A/PSB/16010Cl

Brasília, 29 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
tlesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação da
Deputada Luíza Erundina, como membro titular da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"investigar a incidência de mortalidade materna no
Brasil", conforme Requerimento de CPI nº 22, de
1996, da Senhora Deputada Fátima Pelaes e Outros.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 19

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Oliveira Filho, nos seguintes
termos:

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa

Excelência que nesta data formalizei minha filiação
ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Brasília, 15 de fevereiro de 2000. - Deputado
Bernardino Barreto de Oliveira (Oliveira Filho).

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 29-3-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

IImº Sr. Presidente do Diretório Regional do
Partido Progressista Brasileiro - PPB.

Bernardino Barreto de Oliveira, brasileiro, casa
do, Deputado Federal, inscrito no Cartório Eleitoral da
Comarca de Curitiba - Paraná, na 2ª Zona, seção 68,
sob o nQ 0678937006-80, vem comunicar a V. Sª, na
forma preceituada no art. 21 da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, o seu desligamento do Partido
Progressista Brasileiro - PPB.

P. deferimento.
Brasília, 15 de fevereiro de 2000. - Bernardino

Barreto de Oliveira (Oliveira Filho).

ExmQ Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Zona Eleito
ral de Curitiba/PR

Bernardino Barreto de Oliveira, brasileiro, casa
do, Deputado Federal, inscrito no Cartório Eleitoral
desta Comarca, na 2/! Zona, seção 68, sob o nº
0678937006-80, vem à presença de V. Ex!! comuni
car, na forma preceituada no parágrafo único do art.
22 da Lei nQ 9.096, de 19 de setembro de 1995, que
se filiou ao Partido da Social Democrada Brasileira
PSDB, e requer seja cancelada a sua filiação anterior
- Partido Progressista Brasileiro - PPB.

P. deferimento.
Brasília, 15 de fevereiro de 2000. - Bernardino

Barreto de Oliveira (Oliveira Filho).
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N""1", DE 2OCO
(DA COMISSÂO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N" SZ1/ll9

Aprova o texto do Acordo aobta ArbIlr8gem Comercial InlIImaCIcnaI do MERCDalJl.
cOIlcMdo em BlIlIIlO8AIrM a0823 dejuillo de 1llllB.

(ÀS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~CIO; e DE CONsmu~O '" '
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO)

o CONGRESSO NACIONAL d=etI:

AJ:t. 1° Fia aprovodo o texto do Ac,rdosobao~..
ComercW Int=acionol do MERCOSUL, concluldo em~ Aba 101 21 de
JUlho de 1998

Padgnfo 1Ínil:o. Fô::un sujeiln' i apro..çio do O>"P"1lI
NICtOn.t """''lU'" atos que impliquem revüõo do refendo Acotdcl, bem como
quJÍSque< ajustes complement=s que, nos termos do ;"cQo , do 4&f. J!9 di!
Consrituiçio Federal, acanet<m cneargos ou compromiJlOJ ~VQtOj. 110
patrimônio nacionoi.

AJ:t. Z' Esu: dcaeto legis1atiro entra eR\ vigor na data de~
pubbcação.

Sola da Comis.<õo, em 29 de março de 2000.

UCORREIO<I

~~

ç.)~.
DepuIBdo LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

clllARA DOS DEPUTADOS

MEIlSAGEM N2 621, DE 1999
(00 PODER EXECUTIVO)

3 BR

Subete à consideraç!o do CongresBo
i
Naci

1
°:-1~~~ d~on~~~

sobre Arbitrag8lll COIBercia1 Ioternac ona a ,
til BuenoS Aires, aos 23 de julho de 1998.

- DO MERCOSUL' Dl! llEW;OES
(lS COMISSOES PARLAMENTAR CONO..~ADE ECONOMIA ' IlIDllS'fRIA E
EXTERIORES DE Dl!FESA NACI ntU.O, ,
COMtRCIO; E DE CONS'rlTUIC10 E JUS'rlÇA E Dl! REDAC1O)

Senhores Membros do COOgreSlO Nacional,

111CORREICX]
"leI 1110 Clt: ~osfAGEW

noltu'loodD'"oIl\C!lencno

~[V:A:L""=D~~~~~~~~~
,... A." TES.M RA5~RA - •.,-....=--""""'te-'"

NOM!: 00 DES1'INATARIO • • - T.~~~" ••

Reg:l.onal. do Pl?El... .., ... .. . ..... .. ..

""D.".DD.~~S~~~.~~+:!-~, _~:ZJ....
CE" • CIDADE •••• • ••• UF

De conformidade com odisposto no artigo 84, inciJo vm, da Coostitulçio Fed;ral.
submeto àelevada consideração de Vossas Excelêooias.1lCOIIlpllllhBd de~ de Mlllivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Ex!eriOte.l, otexto do Acordo sobre Arbitrqem Comercial
Internacional do MERCOSUL, cllIIcluldo em Buenos Aires, aos 23 dejulho de 1m,

BruiIia, 1 de lllIÍO de 1999.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI" !li N' 132 /llIU! •

Brasília,.. 03 d. maJ.o de 199 9 .

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATJVADO BRASIL
1988

Ixcelentlaailoo Senhor Pr..idente d. Repd\)lic.,

•••• ••••••• H " " •• , , , , ••••••••••

..................................." , .

......................................................................................................................................

CAPÍTULo II
Do Poder Executivo

a honra de encUlinhar à consideração de Voa••-renho

Exc.lInci.. .. .n.xo, • veralo e. portuqula do texto do Acordo

sobr. Arbit:aq•• CO"rcial Intern.cional do Mercado Co.tIa do Su1 

II!RC05llL. firaado •• !lu.nos Aires. e. 23 de julho de 1991. peloe

llovernOll de Rapllblic. r..serativ. do !lr..il, d. Rapllblics Arqentin.,

da Repúblic. do P.r.qu.i e da Rapllblic. Ori.nt.l do Uruquai.

2. A n"9oc1&çio do referido Acordo foi feit. no !abito da

CO.laBio 'I'icnic. d. Reuniio de Hinistros d. Justiç. do HERCOSUL,

re.lizad. n. capital .rq.ntin. entre 1 e 11 d. junho d. 1998. a

partir de propo.t. br.uleir•.

3. 'I'el propoata teve orig.. •• projeto sullolatido pelo

Preaidente da !'..s.r.çio du Indll.tri•• d. Slo P.ulo ao S.nhor

lIiniatro de Juatiç. e. a.t.abro de 1996. •• data ent.rior à

viq'nci. da nova l.i br.IU.ir••obr. arbitr.g•• (Lai n' 9.307/96) •

N. ju.titio.tiv. do proj.to inici.l. aqu.l. p..s.raç60 r ••••ltou que

·0. • rdOll d. inteqr.çlo econOllice eatlo dir.tallanta vincul.dos •

ua .iet justo e .fic•• d. eoluçlo d. controviraiaa, n60 apena.

pu. .a div.rq6nci.. eurqid•••ntre o. Eat.do.-Perte, .... taabúl

para •• controv'rai.a priv.d.....
.. .

......................................................................

.................................................................., , ...................................................

.........................................................

1'ÍTULON
Da Organizaçao dos Poderes

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art 84· Compete privativamente ao Presidente da República:
I•nomear eexonerar 05 Ministros de Estado;

VIII •celebrar tratados, convençõe~ catos intemaci.onais. sujeitou referendo do
C-OIigfes50 NáciOnal:
..............................................

LEI N' 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE AARBITRAGEM

CAPÍ1ULOI
D~posições Gerais

Art 10 •As pessoas capazes de cootra!ar )lOdõ valer-se àa arbitragem para
dirimir liti~(l4l relativos adireitos patrimoniais disponíve~.

Art 2
0

• Aarbitragem poderá ser de direno ou de eqüidade! acritério das partes.
. ~ 1DPoderão as partes escolher, livremente, as regras de direno que sri1

aplicadas na arbitragem, desde que não WJa ~olação aos bom costumes eàooiem
pública

~ r: Poderão, também, as partes coovenciooar que aarbitragem se realize com
base nos princípios gerais de direito, nos usos erostumes enas regras intemaciooais
de COOlércio.

.,.,,, II.. '.II •• • •• ' 'tt.."II''' ,III •• I •• ' •••• '.1,.. 111111.1 ••• 1.. ,11 ••• .,'111111"1 ,11,,,1111.,.""11,1'101 ••

1.141 •••••• III II •• ' •••• n •••••• I, I.,UI •• '.,' II' 'III •• II,I' ,III." ••••• '''''.II IIIU.''' "1""',.,

4. O HinisUrio d. Just.iç. diriqiu o procesao nRg'oci.dor, no

qu.l s. buacou co.p.tibili.u o Projeto d. Acordo coa a Lai

braulaira eobr. arbitr.ge.. e••iault.n....nt•• atender à craacente

e urg.nt.. daunda nacion.l por UIIll fol'llll efici.nte da resolução de

cOnflitoa entre .apr.... e pe••o.a fi.ic.. do Braeil e doa de..is

paí.o. _roa do II!RCOSUL.

~. Elo ruio d. coaplexid.d. do t ... , o enca.inhaaento da

propoata .0 lIiniaUrio d. Juatiç. e à lUle. de negoci.ções foi

precedido de apreci.çio por p.rte d. Consultoria Jurídic.. do

llIIpart...nto d. Integraçio Latino-Aaericana e da Diretoria-Garal

per. Assuntos Consul.res. Jurldicos e do AlIaisUncia a Bra.Ueiros

110 Extorior do Kinistério das Rel.ções Extoriores. 'I'al anélise

peraitiu verific.r. d. ua lado, a co.patibilidade do Acordo co. a

nova 101 bruileir. d. Arbltr.q•• e, de outro, a conveniAncia da

iniciativa di filiar-se à vlrtlnte ••is aexI.rna dO direito dO

c""'rcio lnt.rnacional, da foraa a loqrar o fortaloci.anto do

prece..o de int"llraçio 1'0 iabito do \lERCOSUL.

6• AD re.car conaaqrar no iabito do Herc.do coaua do Sul ua

aninho ég11 e trlllJlparent. para a soluçio doa conflitoa, • axeaplo

do que v•••endo feito no. latadoa Unidos • n. oniio Européi.. o

Sr••U • o. ""..ia pahe. sign.tárioa do ..ncion.do Acordo

objetlv.r... •• Illtba inatAnci.. .collp.nhar a .volução da

leqisl.çio internacion.l a respeito, e. bonef1clo da prolloção do

coJUlraio entre o. qu.tro países do 1I!IlCOSUL e ta"b" de.to. coa

o. deui••orc.doa extornos.
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7. Uma vez que é da competência exclusiva do Congresso ACORDAM'

Nacional resolver definitivamente sobre Acordos, nos termos do

inciso I do Artigo 49 da Constituição Federal, permito-me submeter

à Vossa Excelência, igualmente em anexo, o projeto de Mensagem

presidencial, para que Vossa Excelência, caso esteja de acordo,

encaminhe o referido instrumento à apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente,

ACORDO SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACI(jlAL
DOMERC05UL

A República Argentina, a Republica Federativa do Brasil" a Rep~blica do
Paraguai e a República Orientai do Uruguai, doravante denominados Estados-
Partes";

CONSIDERANDO o Tratado de Assunção, subscrito em 26 de março ?e 1991,
entre a República Argentina, a República Federativa do BraSil, a Republica do
Paraguai e a República Onental do,Uruguai, e o Protocolo de Ouro Preto,
subscrito em 17 de dezembro de 1994, entre os mesmos Estados,

RECORDANDO que os instrumentos básicos do MERCOSUL estabelecem o
compromisso dos Estados·Partes de harmonizar suas leglslaç6es nas áreas
pertinentes:

REAFIRMANDO a vontade dos Estados·Partes do MERCOSUL de pactuar
soluç6es jurldlcas comuns para o fortalecimento do processo de Integraçlio do
MERCOSUL;

DESTACANDO a necessidade de proporcionar ao setor privado dos Estados
Partes do MERCOSUL métodos alternativos para a solução de controvérsias
surgidas de contratos comerciais Internacionais concturdos entre pessoas I1slcas
ou lurldicas de direito privado:

CONVENCIDOS da necessidade de úniformizar a organização ~ o
funcionamento da arbitragem internacional nos Estados-Partes para contribuir
para a expansão do comércio regional e internacional;

DESEJOSOS de promover e Incentivar ~ solução extrajudicial de controvérsias
privadas por meio da arbitragem no MERCOSUL, prática conforme com as
pecuUárldades das transações Internacionais:

CONSIDERANDO que foram aprovados no MERCOSUL protocolos que
prevêem a eleição ~o foro arbi!ral e o reconhecimento e a execução de laudos
ou sentenças arbitraiS estrangeiras:

TENDO em conta a Convenção Inleramerlcana sobre Arbitragem Comercial
Internacional de 30 da janeiro de 1975, conclulda na ç[dade de Panamá, a
Convençáo 'Interamerlcana sobre Encácla Extretemtorlal das Sentenças ée
Laudos Arbitrais Estrangeiros, de 08 de maio de 1979, c?nclulda em ~ontevid u
e a Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional ~a COl111ssfto ~as
Naç(les Unldes para o Direito Mercantlllntamaclonal, de 21 de Jl,mho de 1985,

Artigo 1

Obl,t1vo

o presente Acordo tem por objetivo regular li arbitragem como melo alternativo
privado de soluçA0 de controvérsias surgidas de contratos comerciais
Internacionais entre pessoas flalcas ou jurld'cBs de direito privudo

Artigo 2

Para fins de aphcaç90 do presente Acordo, entender-se-á por:

a) "arbitragem" melo privado - instltuclanal ou 'ad hoc' - para a soluçA0 de
controvérsIas:

b) "arbitragem InternacIonal" meio privado para a SOluça0 de controvérsias
relativas a contratos comerciais lntem.clanals entre partlculal'es. pessoss
fisicas ou jurfdlcas,

cl "autoridade JudlclaJ"' 6rgllo do sistema judlchirio 'statal;

d) "contrato-base" acordo que dá origem is controvú"'las submetidas a
arbltmgem,

e) "convençao arbitrai" acordo pelo qual as part"s decidem submeter à
a~ltragem todas ou algumas controvérsias que tenham surgido oU possam
surgir entre elas com respeito a relaçOes contratuais. Poderá adotar a forma
de uma cláusula camproml98órla lnclulda em um contrato ou a de um DCOrdO
Independente;

f) "domicilio da. pessoas fl.loas"; sua residênCIa habllual e, subsidiariamente, o
centro pnnclpal de seus negócios;

g) "dom1cfflo das pessoas jurfdfcas ou sede social". o rugar princrpal da
admmudraçAo ou a sede de sucursais, eBtabelecimentOlt 'ou agênCIas,

h) "laudo ou sentença arb.lral eslrangelra": r"soluçAo defimtlva da controvérsia
pelo tribunal arbitrai com sede no estrangeiro,

.) "sede do Tribunal Arbitrar" estado-Parte "Ie.to pelo. contratante. ou, na sua
falta. pelos árbitros, para o. fins dos arts 3,7, 13, 15, 19 e 22 deste Acordo,
sem preJulzo do lugar da atuaç90 do TrIbunal;

J) "tribunal arbitrai". 6rg90 constltuldo por um ou vários árbUros.
Artigo 3

Âmbito material e Bspacial de aDllcacllo

O presente Acordo se aplicará à arbitragem, sua organização e procedimentos e
às sllnlenças ou laudos arbitraiS, se ocorrer alguma das seguintes
circunstâncias'

a) a convençllo arbitrai for celebrada entre pess02s flslcas ou juridlcas que, no
momento de sua celebraçllo, lenham sua rellld&ncia hablfual ou o cenlro
principal dos negócios, ou • ..d" ou sucur.... ou ."llil:i~: ..clm.nlo. ou
agências, em mais de Um Estado Perte do MERCOSUL;

b) O contrato·base tiver algum contato objetivo - Jurldlco ou econOmlco - com
maIs de um Estado Parte do MERCOSUL:

cJ as partes nao expressarem sua vontade em contnlrlo e o con!mto·base tlvar
algum contato objetivo - Juridlco ou econOmico - com um Eetado-Parle, sempre
que o tllbuneltenha a sua sede em um dos Estados Partes do MERCOSUL;

d) o contrato·base tiver algum contato objetivo -jurldico ou econOmlco - com um
Estado Parte e o tribunal arbitral nao tiver sua sede em nenhum Estado-Parte do
MERCOSUL, sempre que as partas declararem expressamente sua IntençAo de
submeter-se ao presente Acordo;

e) o contrato-base nllo lIver nenhum conlato objetivo - Jurldlco ou econômico 
com úm Estado-Parte e as partes tenham elegido um tribunal arbitrai com sede
eJ1l' um E~lado Parte do MERCOSUL, sempre que as parles declararell'
expressamente sua intençllo de submeter-se ao presenta Acordo.

Artigo 4

Tratamento eqOltatlvo e de boa fé

1 • A convençAo arbitrai daré um tratamento equilativo e nilo-abusivo aos
contratantes, em especlal nos contratos de adesllo, e s~rá ,llacluada de boa fé,

2 • A convençllo arbltrallnserlda em um contrato deverá ser claramente Ieglvel e
estar localizada em lugar razoavelmente destacado.
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Artigo I

Form' • d1tlfta .pllpáv.1 'valld.d. fonu.! d. lNnv.ncla .rbl!rJ!

1 - A conv.nçlo arbllraJ deveria aer escrita.

2 - A valld.d. form.1 d. oonvençlo .rbltral 'e regenli paio direito do IUllllr de
otIaIx·91o.

3 - A convençlo arbkral celebrada enlre auaantes podeflli concrellZllr-ae peja
troca de cartu ou telegramas com recebimento comprovado. As comunicaçOea
I'eilu por fax, correio aletr6nJco ou melo lIqlJivalente deverlo sar conllrmlldll
par dllCtllTlllnto original, sem pllljulzo do estabelecido no nllmero 5

" - A con~çIo .rbitral celebrada entre aueente. ll8 .perfelçoa no momento e
na Estado em que le racebe a aceitaçAo pelo meio escq/hIdo e conflrmlldo pelo
documento origInai

5 • se nlo ae houverem cumprido os requlsllos de validade formal exigidos pelo
direito do lugar de clllebraçlo, a convençllÔ seré considerada válida se cumprir
com o"requisllos formais do direito de algum doa Estados com o qual o contrato
bate tem contato. objetlvos, de .cordo com o aslabeleck10 no art. 3, allnea b).

ArtIgo 7

Olr.lto aplleb,' • v.lld.de Inlrln..ca da conv.nclo arbllrJ!

1 • A capacidade das partes da convençAo arbllral ae r8(lerj' pelo dlrello de seutI
rnpectfvoa domlclllos.

2 • A validade da convençllo arbitrai, com respeito ao conaenbmento, objeto e
caula, uni regida paio direito do Estado Parte, s!d. do tribunal arbitral.

Artigo 8

ComDI"",!' plra conhacar di lxi!t4nciJ I Y1!!itld.
da canvlnclo arbitrai

AI quesiOes relallves à exJslênCla e validade da convençio arbitrai s.rio
rnoMd" pelo trlbun.1 arbItrai, de oficio ou por soUeitaçio das partes.

Artigo 9

MltraQlm d. dlralto 9U clt llIüldadt

Por diaposiçAo das partes, a arbitragem poderá 84!r de direito ou de
eqOldade. Na ausência de dlsposiçllo, será de direito.

Artigo 10

pl(flto aplicável' controvlÍ'l" oalo trlbunalarbllral

As partes podeflo 0.1' o direIto que" aplicará para solucionar a controvérsia
COO1 bMlI no dirllllo Internacional privado e &eus princlploa, assim como no
dirtllo de comérolo InternacIonal. Se as partes nada dIspuserem aobrll 8Ila
111tIt'rif, 011 lirbllroa d8Cld1rAo conforme as mesmas fonlel

ArtIgo 11

Tlpol de .rblfrlg.m

Aa partes podor.llo livremente sublTl!ller-se • arbitragem Inllltuclonal ou 'ad hoc'.

No procedimento arbHlBl, serAa sempre resp8lÍBdÓÍI os prrncípios do
conlnldllórlo, dalgualdlldl! das partes, da lmparcllllldade do Arbitro e de seu livre
convencimento.

Norma. a'fll. d. oroe.dlm.nto

1 - Na arbitrag.m instducional

a) o procedimento perante as instllulçOM arbitrais se reger. por seu próprio
reglm.nlo;

b) sllm prejulzo do disposto na aUrrea anterior, os Estados IncentlvarAo ..
entidade. arbllraia sediada. em seus territórios para que adotem um
regullllTHlrrto comum; •

o) as InlItlluIç6ea pod.rlo publicar para .au conhecltTMlnto e dlfuaAo, a8 líataa
pOblk:u de "rbil_, danomlnaçOo e composlçllo doa tribunais e reglrntlnloa
I_mea;

2 • Na .rbllragam 'ad hoc':

a).. parlta poderio eatabelecar o procedimento .rbitral. No lTIQI11!r1to de
caltbrar a conVllnçAo arbitral as Part.., prefarenlemanle, poderio acordar
sobre a deslgn.çlo doa flrbltros e, quarldo for o caso, oa árbitros subltituloa,
ou ..tabeJecer a modalidade pela qual SlIrlO deslllnadOll;

b) Se as p.rtes do prennte Acordo nada tlvarem previato, aplicar-ae-Io as
norma' de procedimento da Comlsslo InleralTlllrlcana de Arbitragem
Comerciai (CIAC) • conforme o eatabelecido no art. 3 da Convançio
InlerBmerlcana sobre Arbitragem Comerclallntemacional do Pan8mll, de 197!l
• Vlgent... no momento da celebraçilo da convençAo arbitrai;

c) ludo o que nlo foi previsto pelaa partes. pelo Acordo e pelas normas de
procedimento da C/AC, 8erá resolvido pelo tribunal arbitrai alerlderldo aos
prlnclplOtl estabelecidos no art. 11.

Artigo 13

SId' • Idloml

1 - As partes poderAo designar um Estado Parte como sede do tnbunal arbllral.
Caso nAo o façam, o tribunal arbitral detarmlnará o lugar da arbitragem 11m

algum dess.. Estados, levadas em conta as circunstAncias do caso e a
convenl6ncl.. das partes.

2 • Na f.lIa de estipulação expreSll8 daa partes, o idioma ser'" o da sede do
tribunal arbllral

Artigo 1"

CpmunlCllcjju • notinc.clla.

1 - As comunlCRÇlles e notllicaçlles ef..tuad.. para d..r cumprimento às normas
do pr8Hnte Acordo lerlo constderadas deVidamente realizadas, salvo
dlsposlçAo lIfI'I contrirlo des partel'

a) quando tenham .ldo entregulIs pe••oalmente ao d••tlnatárlo. ou tenlmm .Ido
recebfd.. por CIIrtll cartifiC8da, telegrama regIstrado ou meIo equivalente
dlrlgldoa ao seu domicilio declarado,

b) li es partes nao houverem eltabel.oido um domiciliO ""poolal a se nlo se
conhecer o domicilio após pesquisa razollVII, considerar·se-á recebida Ieda
comunlCllçlo e ncbflC8çAo escrita qua tenha sido remetida à ultlma rllldMcla
habituai ou 110 ultJmo domlclllo conhecido da seus negócios.

2 - A comunicaçlo e a nollllcaçllo aerAo conaideradaa recebidas no dia em que
.. tenha realizado ••nt"lIa, segundo o ellabelecldo n. a/lnea a) do nllrnero
anterior

::I - Na convençlo arbrtral poderá ser estabelecido um domicilio especial diferente
do domicilio das pesaou flslcas ou Jurldlcas, para o flm de recebimento das
comunicllQlles e nollflcaç(les Também poderli I19r designada uma passoa para
eSS8 fim

Artigo 15

Inicio do proc.dl!IJtnto arbitrai

1 • Na erbltragem .n..t1tucional o procedimento se Iniciará conforme o que
disponha o regulemenlo ao qual as partea se tenham submetido Na arbitragem
'ad hoc' a part. que preterlde InICiar o prOCldlmento arbitra' Intimará a outra na
forma eatabehtcld. nll oonvençAo arbitral

2 - Na Intlmaçlo constarAo necessariamente.

a) o nome e o domicilio das partes;
b) .. refar6ncla ao contrato-ball8 e à ccnvençAo arbitrai,
c) a decido de submeter o auunto I!I arbitragem e de deSignar os árbitros,
d) o objeto d. controv,",la e a Indlcaçllo do montante, valor ou quantia

comprometida

3 • A falta de estlpulaçAo exprassa quanto à forma da inlrmaçio, será ela
efetuada conforme o estabelecido no art 1".
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4 - A IntimaçAo para Iniciar uma arbitragem 'ed hoc' ou o ato procassual
equivalente nll arbitragem Insliluclonal será válido. Inclusive para fins da
reconhecimento ou execuçAo doa laudos ou sentença8 arbitrais eslrangalraa.
quando tenham sido realizados de acordo com o estabelecido na cenvençAo
arbitral, nu dlsp081çOes desta Acordo ou, quando for o ca80, no direito do
Ellado aede dD tribunal arbitraI. Em qualquer caso, se ossegurará A parte
Intimada um prazo razoável pam exerc.r DdlreltD de defesB.

5. Realizada a InlimaçlD na arbitragem 'ad hoc', ou o ato processual equivalente
na arbitragem lnsliluclonal. segundo o disposto no presente art., nAo poderá ser
InvoOllda uma vlolaçlo A ordem publica parll questionar SUIl validade, aaja nll
arbltragam InlUtuclonal ou n. '.d hoc'.

ArtlgD 16

~

1 • Poderá ser árbitro qualquer pessoa legalmente capllZ e que goza da
confiança d... partes.

2 - A capacidade para ser arbitro se mge pelo direIto de seu domlclllD.

3 - No desempenho de SUIl funçao, o árbitro deverá proceder com probldada.
imparcialidade, Independência, compet6ncla, dlllg6ncla e dlscriçllo.

4 • A nacionalidade de uma peSSDa nllo será Impedimento para que atue como
6rbltro, oalvo acordo em contrário das partes. T'''-5a·á em conta a conveniência
de designar pessoas de nacionalidade dlslfnla das partes no conflito. Na
arbllr~gem 'ad hoc' com mais de um árbitro, o Tribunal nllo podará estar
composto unicamente por lirbltros da nacionalidade de uma das psrtes, salvo
acordo expresso destas, no qU1l1 se manifestem as razOes desta seleçAD, que
poderá canl!ltar na convençêo arbitral ou em outro documento

Artigo 17

Nom.acio. recu.a • aub.t1tulc;lo dOI imltroe

Na arbitragem 'ad hoc', na falta de previs/lo das partes, as normas de
procedimentos da Comiss/lo Interamericana de Arbitragem Comercial

• CIAC- vigentes no momento da designação dos árbitros, regerão
sua nomeacão. recusa e substitulcl!lo

Artigo 18

Comllltfncia do tribunal arbitrai

1 • O tribunal arbitral terá a faculdade de decidir acarca da Bua própria
competência e, conforme estabelece o art. 8, das exceçOes relativas á
exlstêncle, validade e eflc6cla da convençAo arbitrai.

2 • A exceçao de Incompetência do Tribunal fundada na inexistência de matéria
arbltr6val ou ne InexlstAncla, nulidade ou caducidade da convençAD arbitral nas
InltltulçOes arbitrais, Se rege por seu próprio regulamanto. '

3 • Na arbilragem 'ad hoc', a exceçAD de IncompetAnCla pelas causas anteriores
deverá ser Intorposta oté o momento da opresentaçAo da contestaçAo li
d.mend. ou, em "'.0 d. reoonvanQl.lo, at6 li réplica li m.amll, Aa partel nao
eltaD Impedidas de Dpor essa exceçllo pelo fato de que hajam designado um
6rbltro DU pertlclpadD da SUIl daslgnaçAo.

" • O tribunal arbitrai poderá decidir as exceçOes relativos a sua cDmpetência
como questllo prévia; porém, poderá também continuar com suas atIVidades e
reservar a declsAo sobre as exceçõas para o laudo oU sentença final

Artigo 19

Madidas cautslares

AI medidas cautelares poderAo ser ditadas paio tribunal arbitrai ou pela
autqridada Judicial competente. A sollcitaçlio dirigida por qualquer das pertes a
uma autoridade judicial nllo se considarará incompatlvel com a convençllo
arbitral, nem Implicará renuncIa à arbitragem

1 • A qualquer momento do processo, por petiçlio da parte. o tribunal arbitrai
podera dispor, por conta própria, as medidas cautelares que estime pertinentes.
resolvendo, se for o caSD, sobre a contracautela.

2 • Estas medidas. quando forem ditadas pelo tribunal arbitrai, serlio
inslrumenlalíZlldas por melO de um laudo provisional ou inlerlocutórlo

3 - O Inbunal arbitral poderá sollcllar. de oficio ou por petiçAo da parte, à
autoridade jUdicial competente, a adoçA0 de uma medida cautelar.

4 - As sohcrtaçOes de cooperaçAo cautelar Intemacional editadas pelo trlbunal
arbitrai de um estado Parte lerllo remetldaB ao Juiz do estado da sede do
tribunal arbitrai pam que este juiz a transmlla para seu dlllgenclamento ao Juiz
competente do estado requendo, pelas vias prevlstal no Protocolo da Medldal
CautelBres do MERCOSUL, aprovado pela Declt!Ao Conse.lho do Mercado
Comum N· 27/94 Neste caso, o. esladol poderAo declarar no momento de
ratificar este Acordo. oU posteriormente, que, quando seja "Beltas6ria 11
execuçAo dessas medldal em outro estado, o tribunal arbitrai podllrá DoMoItar o
auxilio da autoridade judicial competente do Estado em que se deva executar 11

medida, por Intermédio das reapectIV81to aulorkiad.s centraiB ou, 8e for o caso.
das autorldadel encarregadas do dlllgenclamento da cooperaçAo jurildlcloflal
internBclonal

ArIIgo 20

Laudo ou ••"t.nca .rbrlq'

1 - O laudo ou sentença arbitraI será escrito, fundamentado e
decidirá completamente o lI11glo. O laudo ou sentença será definitivo

e obrigatório para as partes e nAo admitirá recursos, exceto os
estabelecidos nos arts. 21 e 22.

2 • Quando houvar dIversos arbltros. a declslo lerá tomada por maioria. Ca.o
nllo le obtenha melaria, a questllo será decidida pelo voto dD presidente.

3 - O arbitro que discorde da maioria poderá declarar e fUndamentar seu voto em
separado

4 • O laudo ou santença será asslnedo pelos árbitros e conterá:

a) a data e lugar em que foi proferido:
b) os fundamentos em que se baseia. lunda que seja por eqOfdBde;
c) a declaAo acerca da totalidade das queatOes submetidas li arbitragem,
d) as despesas da arbItragem

5 - Caso um dos árbltroB nêo assine o laudo ou lientença, 8ení Informado o
motivo pelo qual nllo tenha sido assinado. devendo o presidente do tribunal
arbitrai certIficar tal falo

6 - O laudo ou sentença será devidamente noliflcado às partes pelo trlbunlll
arbitrai.

7 - Se. no curso da arbitragem. as partes chegarem a um acordo quanto BO
IItl910, o tribunal arbitrai. a pedldD des partes. homologerá tal falo mediante um
laudo ou sentença arbrtral que contenha os requisitos do número 4 do presente
art.

ArllgD 21

Solicitaelo de reUfic.clo • ampll.clo

1 - Dentro dos trinta (30) dles seguintes à nDllficaçllo do laudo ou oentença
arb\\ral, e a nAo ser que as partetl tenham acordado outro prazo, qualquef delas
pod8rá solicitar ao tribunal que

a) retifique qualquer erro material,
b) precise a abrangência de um ou vários ponto. espaclflcos:
c) le pronuncie sobre elguma das que.toe. objeto da contrDvérsla que n'o'

tenha aldo re.olvlde;

2 - A sollcltaçllo de relificaçllo será devldamenl. noUflcada á outra parte pelo
lrlbunalarbltml

3 • Salvo acordo entre as pertes, o tribunal arbitrai decidirá sobra 8 10llcllaçAD
em um prezo de vEnte (20) di••••• notificar' de eua re.oruçlo.

ArtlgD 22

PetlCio d. nulidade do laudo qu .enlRnca .rblnl

1 - O laudo ou sentença arbitrai s6 podera ser Impugnado perante a autoridade
judiolal do estado lede do tribunal arbItrai mediante uma peUçAo de nulidade

2 - O laudo poderá ler Impugnado por nulidade quando:
a) ~ convençllo arbitrai seja nula;
b) o tnbunallenha sido constltuldo de modo IrregUlar;
c) o procedlmEtnto arbitrai nao esteja em confonnkfade com as normas deste
Acordo, com o regulamento da Inltilulçllo arbitrai ou com a convençAo arbitrai,
conforme o caso;
d) nAo tanham sido respellados os prlnclplos do devido processo lagal.
e) tenhe SIdo ditado por pessoa Incepaz para sar árbitro.
f) refira-se a uma controvérsia nAo prevIsta na convençAo arbltrol,
g) contenha dl!!lcisOeB Que e)(ced.m 08 termos da convençAo .rbUral

3 - Nos casos previslos nas allneas 8), b), d), e e) do número 2. a sentença
Judicial declarará a nulidade absoluta do laudo ou sentença arbllrlll. Nos casos
prevIstos nas allneas c), 1), e g), a sentença Judicial determinará a nulidade
relalll/a do laudo ou senlença arbitrai. No caso previsto na al109a c). a sentença
judICIal poderá declarar a vahdade e delermlnar a contlnuaçAo do procedimento
nl! pl!rte nlio vlcll!da e estabelec..rá que o tribunal arbitrai dite laudD DU sentença
complementar. Nos casos des allneas I) e 9) nOVD laudo ou sentença arbttral
deverá ser ditado
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4 • A pehçAo. devidamente fundamentada. deverá ser formulada no prazo de 90
di.. corridos a partir dI! notificaçAo do laudo ou sentença arbitrai ou, se for o
caso, a partir da notlfica,Ao da declsAo a que se refere o art 21

5 - A parte que Invoque a nulidade deverá comprovar 05 fall!/lo'llfTl que se baseia
aptltlçAo.

Artigo 23

~da lsuda 9U ssnt.nca orbltnll H!ranga!ra

Avison' 633 -C,Civil.

Senhor Primeiro SOC1Olário.

Em 7 & _ de 1999.

P'rI a execuçAo do Indo ou sentença arbitral estrlngelro ae apllcarAo. no que'
for pertinente. as disposições da ConvençAo Interameflcana sobre Arb~ragem

comerciar Internoclone do Panamá de 1975; o Protocolo de Cooperaç:Ao e
AaalstAncra Jurisdicional em Matéria Civil, Comerciai. Trabalhista e
Admlnfslrallva do MERr:OSUL. aprovedo por decdo do Conselho do Mercado
Comum N.· 5192. e a ConvençAo Interameflca"" nobre a Efic4cla Extraterrllonal
das 8antençu a Laudo. Arbitrais EstranQtllros da MontllVidAu da 1979

Artigo 24

Enc.rramanlo d. Arbltragam

A arbrtragem terminarA quando for ditada a senlença ou laudo definitivo, ou
quando seja determinado o ,,",,,,rramento da arbitragem pelo lnbunal arbitrai
caso.
a) as partllll estejam de acordo em termmar a arbItragem,
b) o tribunal arbitrai constate que o procedImento arbrtral se tomou. por qualquer
razAo, desnecen.ário ou Imposslvel

Artigo 25

Dlspos,eões geral.

1 • A apllcaçAo das normas de procedimento da Com,nsAo Interamencana de
ArMragem Comerciai (GIAC) para a arbitragem 'ad hoc'. confarme a prevista na
ert 12, número 2. aUMa b). nAa implicará que a arbrtragam seja considerada
Inatltuclon.1
2· Salvo dlspasição em contrário. das partes ou do tnbunal.arbitrar. as despesas
resultante. da arbltlllgeln serão dIvididas Igualmente entre as partes
3 • Para as aUunções 11110 previstas pelas partes, pelo prenente Acordo, pelas
regran de procedimento da Comlsslo InteramencaM de Arbijragem Comerciai
Internacional, nem pelas convenções e nOrmaB a que este acordo se refere.
apllcar-se-Ao os principias e regras da lei Modelo sobre Arbitragem ComerCIai
Intemaclonal da Com 1••Ao das Nações Unidas para o Direito Mercantil
InternaCIonal de 21 de junho de 1985

Artigo 26

Dlspo.lcÕ.s final.

1 ~ O pre.ente Acordo enlrará em vigor, com refaçAo aos dois prlmelro~ Estados
Partes que o ratlflqufU''1. trinta dlBB depOIS que o 8egUndo pais proceda ao
dapó.lto de _eu Inatruml'nto de ratlficação

Para o. demais E.t_dou raUno.nle•••ntrar4: am vIgor no trigésimo dia posterlor
aQ d.pó.lto d•••U reap-lIctlvo Inatrumento da ratlflcaçAo •

2 _ O pr•••nte Acordo nAo restringirA •• dl.pbalçO". d•• convenç.õa. vigent••
_Obre _ me.ma m.W.rl. _olr. oa E.tado. Pllut••• d••da que nAo o contradigam

3 _ A RepúbUca do F'aragu.1 ••ré d&posltãrla do p...aente Acordo 8 do.
In.trumentoa de ratfflcIIÇl.o e enviar. cópias devidamente autenticada. ao.
dem.la e.tado. Part••

4 ,. Da me.ma fonna I R8~ubllc" do Paragu8:1 notificará 011. dAma18 EAtado&
Part.. da dats de enlrada em vigor do presentl, Acordo a da dais da depósJ!o
doa matrumento. de tDtl"'leOÇftO

Felto em BUftln08 Aires, RepubllcD Argentina, aos 23 di•• do m~!J de julho de
19ge. em um orlglnnl no. ldlomnll portugu~s e espanhol. ~endo nmbo5 textos
Igualmente autênticos

v Pele Republlca Argentina
Guldo OI Tolhi

Encaminho a essa Setrotaria Mensagem do EJ<celentí..uno Senhor Pret1_ da
Rep~bbca reWiw ao texto do Acordo sob", Arbitragem Com,real Internacional do MERCOSUL,
concluído em Buenos Aires, ao. 23 de julho de 1998.

Altnclo..mente,

~'-"--'I
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da C..s Civil
da Presidência da República

A Sua ExcelêoclI O Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeÍJ;o Secmáriod. CilnlJra dos Depurados
BRASlLIA·DF.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

LRELATÓRIO:

Foi encaminhada pejo ExcelenÚssinJo Senhor Presidente da

República 00 Congresso Nacional aMensagem 621, de 1999, assinada em 07 de J!Wo de
1999 (fi.OI dos autos), acompanhada da Expo~ção de Motivos nO 1321MRE, do Exmo. Sr.

Luiz Felipe Lampréia, Ministro de Estado das Relaç3es Exteriores, finnarla MS quatro dias
do mesmo mês (fIg.4 a6dos autos), para submeter àdeliberação parlamentar oAcordo

sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul, concluído em Buenos Aires, em 23
dejulho de 1998 (fls, 08 a21),

Pela Rllpubllca de f:Jef"Agual
Ruben Melgur.Jo

Pela Republic. Oriental do Uruguai
OkJl.r Operttl

AutuadaaMensagem pelo Departamento de Comissões da Câmara
dos Deputados, foi, em caráter preliminar, enviada àComissão Parlamentar Conjunta do

Mercosul, para parecerprévio, nos termos do inciso IeSS 10 er do art. r da Resolução n°
1, de 1996, do Congresso Nacional edistribuída às Comissões de Relações Exteriores ede

Defesa Nacional; de Eronomia, Indústria eComércio ede Constituição eJustiça ede
Redação,
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Na Comlsslo Parlamentar Conjunta do Mercosul a matma foI

rubmetllla à del1bcraçlo em 23 de setembro de 1999 e, embora nio seja vinculante, o seu

parecer é, ainda usun, obrigat6ria a sua marnfestação. nos termos do art. 2&. I. da
ReIoluçlo nO I mencionada.

Na oportunIdade em que deliberou a respeito. a Comisslo
Parlamentar Conjllnta do Mercosul acolheu , por unanimidade, o parecer do Deputado

Nelson Marchezan, favorável à aprovaçlo do Acordo soh exame.

Adoto, do parecer do Deputado Nelson Marchezan, a anilise do

conteúdo do Acordo sobre Arlntragem Internacional do Mercosul, que transcrevo a seguir

"O mstrumento é composto por vinte e seis arttgos,
onde. no primeiro, 6 estabelecido seu objenvo; no segundo, slo
espec.ficadas 111 de6mçlles pcr\lJlentes, no tercel1'O, o 1mbito espacial e

material da aphcaçlo do mstituto de arbitragem.

OI Arllgos 4, 5 e 6 do mstrumento dispõem lobre a
forma de aplicaçlo do Acordo - a conolaçlo que, no mstrumento. tem
tratamento eqUital1vo e boa fé, o Ambito e autonomia da convençlo arbitral

e a forma e direito aplicáveis para que a convençlo arbitral tenha validade
formll!.

o léhmo artigo trata, especllicamente, do Direito

apli"'vel à validade intrInaeca d. convençio arbitral, enquanto o oitavo
diIptle sobre as regras referentes à CXlltmcia e validade da convençlo
arbural, atribuindo compet!nc.a exprel.a !lO tribunal arbitral para duimir as
queatões que a respeito surjam.

O Artigo 9 prev! a polS.b.hdade de aplicaçlo de

cntérios de direito ou de eqwdade para que a arbitragem seja efel1vada,

devendo, todaVIa, ser obrigatoriamente de direito se nIo houver dilpOlIglo

capec(fica a reepeito.

No Artigo 10, está prevista a poSSibilidade de
eacolha do dire.to a ler apltcado na loluçlo daa controv6mas, que poderá ler

feita tanto com base nas normas de direito intemacionalprivado pertinenfes,

como no direito de comércio internacional, fontes essas que serão
obrigatoriamente utilizadas para dccislo, em caso de si1&1cio das partes

quanto ao direito aplicável na hipótese de controvérsia.

o ArtIgo 11 trata dos tipos de arbitragem posslvels.

tanto a arbitragem institucional. como a arbitragem ad hoc, referindo-se,

também, aos princlpios a serem respeitados no procedimento arbitral 

contraditório, igualdade da. partes, impsrcialidade do árbitro e seu hvrc

convencimento.

o Artigo 12 dispõe sobre as nonnas gerais de

procedimento a serem utilizados na arbitragem institucional (primeira parte)

e na arbitragem ad hoc (segunda parte),

No artigo 13 silo feitlls as previsõca pertinentes à
sede da arbitragem e idioma a ser utilizado no tribunal arbitral dispondo-se,

no artigo 14, sobre aa condiç/les de validade e eficácia das comUlÚcaçlles e
notificações no procedimento arbitral.

Aa normaa dos artigos 15 a 20 sl10 eminentemente

proccasuais. No artigo 15 trata-se do início do procedimento arbitral; nos

artigos 16 e 17, das condições de escolha, nomeaçllo, recusa e substituiçlo

de árbitros; no artigo 18, da compct!ncia do tnbunaI arbItral; no artigo 19, da

pouibilidade de ediçllo de medidas cautelares e, no artigo 20, do laudo ou

1lC1ltença arbitral.

Trata..se, nos artigos 21 a 24, da concluslo do

processo arbitral.

No artigo 21 prevê-se a possibilidade de solicitaçlo

de rctificaçlo e ampliaçllo da sentença arbitral: no artigo 22, a hipótese de

petíçlo de nulidade do laudo ou sentença arbitral.

A fonoa de execuçio do laudo ou sentença~

estrangerro catá prevISta no artigo 23 e o encerramento da arbitragem no

lIIlig024.

o artigo 25 é pertinente a dispoSlçlles gerais e o
lIIligo 26 contém u disposiç~ finais."

ÉoreWório.

11 - VOTO DO RELATOR:

Tratamos, aqui, da pouibiUdade de u~ de arb.tragem

internac.onal, no 1mb.to do Mercosul. como meio altomstivo privado para s soluçlo de

controvélllias surgidas de contratos comcmsis internacionais entre pessou f1sicas ou

JurídIcas de direito privado, assunto que tem sido ampla e exaustivamente discutido nelta

Comisslo.

Extraio, preliminarmente, alguns outros excertos do parecer

acolh.do pela Cotnlsllo Parlamentar Conjunta do Mercosul.

Lembra o relator, que o Acordo zob anMie, confoIllle infunna a
Exposiçio de Motivos, f01 negociado no Ambito da Comisslo Técnica da Rellllllo de

Ministros da Justiça do Mercosul, reahzada em Buenos A1res entre OS e Ii de junho de

1988, a partir de proposta bruilelra originjna de pmjeto enviado ao Executivo pelo

presidente da Fedcraçio das Indústriu do Estado de SIo Paulo· FIESP, em sctCDJbm de

1996, antes, portanto, da VIgencia da nova lei brasileira solxe arbitragem (Lei 9.307/96).

Salienta, ainda, o psrecer mencionado que coube ao Ministério da

JUltiça gerir as negaciaçlles, incwnbindo-re de compallbiJizar a proposta de acordo com a
lei brasileira zobre arbitragem e de atender à demanda exillcnte sobre uma forma eficiente

de reso111f1o de conflitos entre empresas e peasou flsicas do Brasil e dos demais palJes

membros do MER'COSUL.

Enfltiza, ademaia. o Minittro de Relações Exteriores, em iüi
Expol1çlo de MotivOl, que, em fa.ce da complexidade de tema, '0 encam,.hom..lo da
proposta ao MI.istirlo da Jrullça o à mua do .""""aÇÕQfoI prttc<dldo do aprttc/aç4a
por parto da CoM/Tlaria Jrufdlca, do Dopar/amo.lo do I'legração Lah,o-Ammca.a o da

D/rOloria-atraT poro 1Ú.rrmlos Co.uTaru, Jurídicos O tio lÚ.islia.la a BrlMflefro••0
Exterior do M..utéria das R.laÇÕ«!J Extmo""', O que pennitiu "vtrIficar, do um lado, a
compahbduladtJ do A.cordo com a nova l~l brosil~lra do. Arbitragem I!. th outro. a

.o.,,",ninc/a da inrc/ahV/l d. filiar••• à vertente mais made...a do dlreflo do comircio
,.1....0.10.0', d. forma a lograr o10r/aTeclm..lo da pt'OCU.o ti. inlegração .0 limbllo do
MERCOSUL.'

É opin.1o do Minittro d. Rc\lç1les Exteriores que o presente scardo
const1tuí "um caminho ágzl e transpar61ft. para Dsolução dos conflitos, a rxonplo do que
""" .endoleilo .os &tat!a4 Unrdos o .a U.lão Européia' IttavÚ de 1DD instrumento em

que os pal... signstários bUICIlD °ocompo.har a <I'Olução da legislação i.l....ac/o..1a
""['6110, em bt.efl.lo da promoçf1o da comércIO ."Ir. o. qualro palres da MERCOSUL o

la..bom dut... com o. demais morcadas w ....os· (n. 06 doa autos).

A mat<ri.. como labcnIos, 6 aobremodo relevante, do indIJcutIvel

--;da<!e e atualidade, como bem demonstraram li longos debates que tivemos a
relpcito ncate plenmo e a farta literatura exutente. reIpCl1to.

À gui.. de illlllrlçlo, reite1'O a c.taçlo feita zo livre, ''Árblfragtm

COIller./al ...Palr.. do Merto.ou1", pubúcado pela editora LTr, em 1997, Adrlsna Noemi

Pucci que, no atual contexto histórico c l6cio.econômico. "a arbiJrtzgem apruenta...se como
um 11Uio llf4l1eo para solucionar conflitos que 8II1jam no navo atjW77UI d, Integração. h
dif.....tu legúlaÇÕ«!J, "" di....."" lo"""" do i.l<7pmaçáo do 1.1, a diversldado ti.
lormaç4a dlM advogad.. • d..Juú"laum com fJu, a arbllraK'm •• fo.... U1ff camItl/ro
l.t......t11Il. para .'" utilizado .a hOl'o da <laboração do contrai"" '10 que ..I~am
tltIWJlvld"" p....OIlS de dil.,..nl....ac/oaaJidlld... e domlcl/m. ou • quo a &TtJCllçf1o do

co.tralo ..volva diver'lUlogúlaçiJu olorDll."

o mérito desta matmia tem sido longa, paciCllte eabrangClllemente
diacuUdo entIe n6s. Como bem se dcclua no prelm1lulc do Acordo sob no... análise, ele
se destina a incenl1vlr a soluçlo extrajudIcial de C<lIl!rov/niu privadu por meio de
arbitragem , • prAtica pela qual podem optar li psrtcs se tanto dcaejarem e que 6
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absolutamente confonne com as peculitridades das transações internacionais e da

ne«aidade de celerid~e 11I. solução de controvérsias - muitas vezes, nenhuma decisão ou

uma dccisio tardia são piores do que qualquer decisão que se tome., possibilitando o
eoccrramento de eventual contenda.

Reitero, aqui, minha convicção de que a arbitragem é um

inBtrumento não só adequado àrealidade do comércio internacional, como faculdade ágil e

cxfremamente útil posta àdisposição das partes, para que ausem se tanto lhes aprouver,
com as prerrogativas epossibilidades que lhes confere oAcordo.

VOTO, desta forma, pela aprovaçlo o texto do Acordo sobre

Arlrltragem Comercial Internacional do MERCOSUL, concluído em Buenos Aires, aos 23
de julho de 1998.

11I. PARECER DA COMISSÃO

A CominA0 de Re1aç6es Exteriores e de Defesa Na:iDlllll.
em reunião ooináfla r981izada hoje, opinou, lJ1lll1imemenl8. pela aprovaçio da
IrItnNfltll "'1%1/1" do PoderExecutJvo,IJOI termos do Projetoclt Dtcrtto
~ que IfH'8HIItI, acalanOO o pa-ecer do reI8loI', Deputado JOIé
Thomaz Nonô.

EBfJV8(lIm presenf8s os Senhores Deputados: Luiz c.Ios
Hauly - PrIIidenle, VlllOlio MedioIi - Vic&-Pre!idetie, Ivnon Bezerra, CIoYíI
VoIpi, Coronel Garcia, JoIé Teles, JOio Caslelo, JoI6 Carlos Bias, NelIoo
Oloch, SNvio Torrei, VICII1te C8ropmo, AIberIo Fraga, De VeIaICO, lamIrtine
PoIeIIa, Paio 1<obeyIsH, SynveI GuazzelIi, ki!rio FeijIo, Edi60ll Arúino,
Gesslvaldo 11IIiIe, Jorge Pinheiro, ArDIdo Cedraz, Átila Uns, JoIqtim Ff'Il1CÍICO,
Joeé LOlI'8l1ÇQ, Joeé Thc»nez Nonô, Leur Lornanlo, W8mer WlIlderer, AbIIardo
Lupion, Jorge Khoc.ry, MIIlon T8IIlIl', NllnWrio Mil'lllde, Vrgllio GuimIrieI,
WaIdomiro Florawinte, Eduwdo Jorge, A1dr CabnII, CLrlha Bueno, HlIOIdo l.imI,
.lar Ilolaonaro, EdlTlll' Moreira, Airton Dipp, Femendo Z14Jpo,~ Rebelo, PUa
Valadlns, Sérgio Reia, Joio Hemnann Neto e Roberto Argenta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'6.1~ 2000
(MENSAGEM N" 621. DE 1999)

Aprova o texto do Acordo sobre
Arbitragem Comercial InternaCional do
MERCOSUL concluldo em Buenos
AIres soe 23 de julho de 1996

SaladaComissão,em ,;?q de M~

<:I- (~~
DepltadO J t THOMAZ NONÔ

Relator

de 2000
sala da ComileAo, em 29 de março de 2000

ç~,
Deputado Luiz CIOOs HlIiyPresi_

PROJETO DE DECRETO LEGISLA'ijVO NO ~15, DE 2000
(DA COMlSSAo DE RELAÇOES EXTERIOREs E DE DEFESA NACIONAl)

MENSAGEM N" 94M9

Aprova o l8Xlo doi ConYllllÇio n' 17~ doi orr sobm a PrevençIo doi AcldlInln Induslnals
MM>rM, oomplomenlada pela R8CO!I'1«IdIIÇA n' 181, adoladea em GeneIn. em 2 • 22 de
Junho de lllll3, reapKIlvamente

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIço PÚBLICO, E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REMÇÃO (ART 54»

O Congreaao Nacional decreta:

Art. 11 Fica aprovado o texto d: Acordo sobre Arbl1ragam

Comercial Intemaclonal do MERCOSUL. conclurdo em Buenos Alrea aoa 23 de
julho de 1998.

Partgrafo único. F'1C8ITl auJllllos à aprovaçio do Congresso
NlICIonàl qualsquer atoe que impliquem revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajusta. compiemlllllarllS que, nos termos do Inciso I do Art. 49 da
ConaIllulçio Federal. acarretem encargos ou compromlslOs gravosos ao
patrimOOIo nacional.

Art. 21 Ellle Decreto Legislativo entra em vigor na data de
80& publlcaçio.

SaIe da ComlssAo, em .;i! de rlt\a.fIC;'\' -=:> de 2000.

.......,- -'Deputado JO~E THOMAZ NONO
Relator

o Congreeoo Nacioaa1 decreta:

Art. 1° FICa aprovado o texto da ConYellÇio n" 17~ da orr
sobre a Ptn-enção de A<:i<Jenn,s Industnais MaIores, complemenblda pela
R=mcndaçio n" 181, adotJldu em Genebra, em 2 e 22 de junho de 1993,
mpectivomente.

Parigrafo áni<:o. Ficam sujeitos i contidenção do Congreuo
Naciontl cp.Wsquer aros que possam resulcu em """,ia da convenção ou da
=mendaçio referidas no ttt{JIII, bem como quaàquer ajuJtes complcmcnlUCS
que, llOI rermos do Íl1clIo I do arllgO ~9 da ConstitUlÇio Federal, ocanetem
encstgOS 00 COl:l1p<OlDÍlS05 gawsos 10 patrimônio nacionol.

Art. Z' Este decrero legislativo entra em vigor na data de lua

s.Ja da Comisrio, em 29 de março de 2000•

.91-~'
~WIZ CARLOS HAULY

Pteti<lmte
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CAMARA DOS DEPUTADOS

MENSAGEM N2 945, DE 1999'
{DO PODER EXECUTIVO]

Submete à conslderação do Congreeso Nacional o texto da
Convençll.o n2 174 da OIT sobre a Prevençll.o de Acidentes
Industnais Maiores, complementada pela Recomendação n2 181,
adotadae em Genebra em 2 li 22 de junho de 1993, respectl.vaL'IlQllta.

(AS COMISSOES DE lmLAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIço POSLICO; E DE CONSTITUIÇAO
II JUSTIÇA E DE REDAÇ"O (AR'.\'. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

U<,i\SlAÇJ.OcrrID~ AmXIJ)""EU.
~AÇ1.OD~ESTUDOS!.ECiW.ATIVOS ·CcDf

'01TAIUA 119 11, DI!: 11 Dl: JMElltO DE 19'8

o MINISTRO DE ESTADO DO TRABAUlO no lISO di. MlnbuliflO que lbe confer!! o
:1"'10 81 paDr;rJfo ÜlllecJ.lnClsD 11 d~ COIl$lItUI~ f"cdtr.al ...

COI\SldCrlUIlfD que o BraSil IlIlc&flI I Or••tlluÇio 11l1l!nlICIIH'li do Tnbllho • OIT c lu
parte de !Cu Conulko de AdnumstraçiO. lia condlÇ'lo de membro permanente

Consldcrillldo • ClInsUlulÇio da DIT. em uu In~~;~~;~:lt d~ ;,~:: :'~;U:
;:liU:'Od~~d:;m,:~::~::~::: ~ll~~: ~:~O:a~~l do Trablllho. sublDtler " luton6&1h
CGJTIpt«:1I1t li CDnYtn~6es'"Iteeormllda~spor da Iprov:td15

COM,Idtr.aMu (\UI pIItv du cumpnmelllO lOS precellOS tonslllUCl.OllalS di OlT ~ ntc,"-.;~Mlo
procultr:lO esludo prchmln:u da Conv~nçaue Ret"Omtnmlç6n

CQMldtrando o d~pó~t10 doi rallfinç:ro pelo IIridll em 27 de stl::1l:~~~~
ConllençlO n" 14.4 di OIT. sobre o '~llI.bel~amcnlO de ~~ClI~::::~~=:~J COftJulta Ulp.rutt

~:~~:=~:~b'm~~'tt~:~:~~i~~=,d~ta.lonntdadeO'm.COftStltll~dJOrr.
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.AULO 'AIVA

De conÍomudade com o dlsJlD'!o nO altl~o 84.mclSo VlIL da ConsulUiçio Federal.
submeto àelevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exlmores. o texto da Convenção n' 174 da orr sobre •
Prcvcnçio de Acidentes Industriais Moiores. complementada pela Recomendação n' 181. adotadas

em Genebra em 2e22 de Junho de 1993. respectivamente.

Braslli.. 13 de 5ul ho del999

U!GISLA~ÃO ClTMJl< ANEJú\D1< PELA
COORDENAÇÃO DEESTUDOS LEGISLATIVOS - CeOl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

E."f n~ 189 /DTS-:'lRE - ?A%N OrT

aras!:.:':'" :0 .::.e ;unho

Excelenc!ssJ.m.o Senhor pres1dence da. Repabll.ca.

de J..?99.

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTIJLo li
Do Poder Executivo

SEçÃorr
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidenle da República:
I· nomear e exonerar os Ministros de Estado,
U • exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a diIeção

superior da administração federal;
III • iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos

nesta Constituição;
IV • sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. bem como

expedir decretos eTegulamentos para sua fiel execução;
V • vetar projetos de lei, total ou parcialmente; .
VI· dispor sobre a organizaçl!o e o funCIonamento da administração

federa~ na forma da lei; .
vn . manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos;
VIII • celebrar tratados, convenções e atos intemaciollllls, SUjeitos a

referendo do Congresso Nacional;
IX· decretar o estado de defesa e o estado de sitio,
X• decretar e executar a intervenção federal;

A Organ1.;:a.r;ão I:lternacJ.onal do Tr&balho aàoccu, e<n ~:793.

a Convenção :lo ~ :74 sobre a Prevenç.io ::e Acidentes :ndu!lc:::.a:.s

Ma:lo:::-es, .:::omp1emencada :;:e18 Rec:omendaçio :'91, que ':em ror

objec:Lvo a1.scJ.pl;,r.ar 08 '.rárJ.os aApeccos ao ::'J.GCO :ie aCJ.denees

severos ~o trabalno :.nduserJ.al. desde a prevenr;ão ':! zoedução dAS

oeorrênc:.as tna1.S graves. ae4i a m1.c1.gaç.!o de conl!!leqüanc:.as.

2. Com v;Lstas a !i!Xam~nar a con.ven).êncJ.a da. :'3c:s.ficação ~c

=efer~tlo :::::.:ploma pelo Governo =-~IUI:l.!.e::!.:r::::, .:l Senha::, '1:i.:n.iscrc :i:::

:'raoaH:.o ::::-:'cu. ;ela =o:t:ar:..:l ::" ::, :ie = .:te : :lne:.ro ae ::;~g

:oml.ssão :'::':lpart::.:e p:::-esJ.chei& J.lte:::n'-a&Tence :;:or :'ep:re!lieneano:ez
dos ';!nPregadores '3 dos '::Abalhadores, =om relacor:.a :iaque~a

t'allca. :arC1CJ.pi!lram. .:.gualmence, dos ,:rabalhos -ia '::om:lssão.

represencancea doe Hin1scér1os da saade f'undêlção Oswaldo CruZJ,

do r"eio Ambience, aos aecurS08 H!c1r:l.c08 e da Amaz15nia :'09&1

(Secrecar;z.a de C::)()rdenação de Al!lsuncO. do Me10 Ambience) e da

Companh,1.& de Tecnolog1a de Saneamento Amb:l,ental (CE!'ESBJ COivJ.l!Ião

de Tccnoloçp.a de Riacoa Amb1.enCa1s),
3. A Com1s8ão conclu:l.u seus crabalhoa com a op1n.:a.ão uninime

de que a convenção :'74, complement.ada pela Recomendação 1e1. da

OIT. deve ser ratlficada pelo Governo bra!l].le:l.ro.

!:1"vo .! c::on-:i.dezoaçAo .:1. Vo.". Exc.J..nc~a A
Man.&g'.m. qt1. encam:t.t1ha ... apr.c:.açao do Conq:re••o N.e:l.o~1 c.-xto
aut4ne:l.co. em ;tIoreugu•••' da =.~.%':t.d. ':on:v'en.ç&o li!! r • .,p.c'e:!........
R.edmendaçilo. rub:r:l.cad& peJ.o. membro. da COfll~•••O Tr:l.p,,:rt:t.ee.

a..p.;f.t;O••_l'1tCl.
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A Conferência Geral da Organizaçio Internacional do Trabalho:

Convocada em Genebra pelo Contelho de Administraçlo da
Repartiçlo Internacional do Trabalho. e congregada naquela cidade em 2
de junho de 1993, na sua 80' reUnllo;

Tomando nota das convenções e recomendações mternaClOnalS
do trabalho pertmentes, e em particular a Convençlo e Recomenda\lfo
sobre Seaurança e Saúde dos trabalhadores, 19B1 e a Convençlo e a
Recomendaçlo sobre 01 Produtol qufrnicos, 1990, e deltacando a
nceelSidade de adotar um enfoque Global e coerente;

TomJllldo nota também do Repertóno de recomendações
práticas para a prevenção de aCIdentes mdustnals maiores, publicado pela
OITem 1991;

Considerando a necessidade de zelar por que sejam adotadas
medIdas apropriadas par;>..

a) prevemr os acidentes maIores

b) reduzir ao mínimo os nscos de acidentes maiores;

c) redl1%1r ao minimo aS conseqUências dllsses aCldenle.
maiores;

ConsIderando as causas desses acidentes, particularmente os
1lIT05 de orgamzaç'o, os fatores humanos, as avanu ou deficiêncIas de
uma peça, os desvIos .l respeito das condições normall de funCIOnamento,
as interferências externls e os fenõmenos naturaIs

Referindo-se à necessidade de colaboraçlo, no âmbIto do
Froarama Internacional de Segurança nas SubstAncias Qufmícas, entre a
Oraanízaçllo Intemacional do Trabalho, o Proarama du Nações Ullldu
para o Meio Ambiente e a Orllanizaçlo Mundial da Saúde, assim como
com outras orllanluçõcs Intergovemamentals pertmentes;

Depois de haver deCIdido adotar diversas propostas relativas i
prevençlo dos acidentes industriais, tema que constitui o quarto ponto da
ordem do dia da reunilo, e

DepOIS de decidir que essu propostas reviltalll a forma de lima
Convençlo internacional,

Adota com data de vinte e dois de junho de mil novecentos e
noventa e tr&, a seguinte convençAo, que poderá ser citada como a
Convençlo lobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993:

Parte I, Campo de Apbcaçlo e Definições

Artigo I

1. A presente Convençlo tem por objetivo a prevençio de
actdentes industriais maiores que envolvam "ubstinclas pengosas e 11
limitação das conseqüências de refendos acidentes.

2. A Convenção se aplica 3 instalações expostas a fiSCOS de
acidentes maiores.

3. A Convenção nllo se aplica:

a) às instalações nucleares e fábricas de tratamento de
substAnci.. radioativas, à exceçlo dos setores de refendas Instablções nos
qUlI. sejam manipuladas substânCIas não radioativas,

b} ás instllaçlles mlhtares;

c) la transporte forl da UllIlalação distmto do transporte por
tubos

4. Todo Membro que ratifique a presente Convenção poderá.
depois de consultor ás orllllni:roçôes representativas de empregadores e de
trabalhadores interessadas. e a outras plrtes lDteressadas, que possam ser
afetldas, exchur de seu campo de aplicação aquelas Instalações ou selores
da attvidade econômica nas qUlll se disponha de uma proteçllo
equívallll1le.

Quando se apresentarem problemas particulores de certa
magnitude que imposslbílitem pôr em prática o conjunto de medídu
preventivas e de proteçlo previstas pela Convençlo, todo Estado Membro
devenl. fonnular, sob con..dta às orllamzações de emprtllladortll ti da
trabaUladores e com outras partes Interessadas que possam ser afetadas,
planos com vistas â apllcaçllo por etapas de refendas medidas, num prazo
fixo

Arttgo 3

lo Para efellos da presente Convenção:
a) a expressio "substincia pengosa" designa toda substlocia ou

miltura que, em ..mo de propriedades quimicas. fIsicas ou toxicológicas,
seja uma só ou em combmação com outras, representll pllngo;

b) a expressA0 "quantidade hmite" diZ respeito de uma
substância ou eategona de substAncias pengosas a qUlIJtidade fixada pela
legislaçllo nacional com referênCIa às condições especificas que, se for
ultrapassada, Identifica uma InstalaçAo exposta a nscos de aCIdentes
maiores;

c) a e"pressão "mstalaçilo exposta a riscos de aCIdentes
maiores" deSIgna aquela que produz, transforma, manIpula, utiliza.
descarta ou armazena~ de maneira permanente ou tran5ltona~ uma ou
várias substinclas ou catellOnas de subslâncias pengosas, em quanudades
que ultrapassem a quantidade limite

d} a expresslo "aCIdente maJor" deSIgna todo evento inesperado,
como uma emisslo. um rncêndio ou uma explosio de grande magmrudc,
no curso de uma atlVldade dentro de uma mstalação exposta a riscos de
acIdentes maiores, envolvendo uma ou maIS substincias pengosas e que.

exponha aos trabalhadores, a pepulação ou o meio ambiente a pertgo de
conseqUêncllls imedIatas ou de medio e lon80 prazos;

e) 11 expressão "relatóno de segurança" designa IUn documento
escrito que contenha infonnaçllo técnica, de gestão e de funcionamento
relativa aos perigos e DOS riscos que comporta uma installção exposta a
riscos de Icídentes maiores e á lua prevençllo, e que justifique as medidas
adotadas para a sei\lfllJlça da instalação;

f) o termo "qulse-acidente" designa qUllquer eVllnto mesperado
que envolva uma ou mais substâncias perillosas que poderia ter levado a
um aCidente maior, caso ações e sistemns atenuantes mto tivessem atuado

Parte lI. Principias Genus

AFllgO"

l. Todo Estado-Membro devllni formular, adotar e revisar
periodicamente, conSiderando a legislaçlo, as condições c a prátIca
nacionais, e em consulta com as orllnnizações mais representatIvas de
empregadores e de trlbalhadores, e com outras partes interessadas que
possam ser afetadas, uma politica nacional coerente relativa à proteçllo dos
trabalhadores, da populaçilo e do meio ambIente, contra os nscos de
aCIdentes mBÍores.

2. Esta polluca deverá ser aplicada mediante diSposIções
preventIvas e de proteçAo para as instalações expostas a nscos de
aCidentes maiores e. quando for pOlsivel, deverá promover a utilização de·
melhores tecnolo81as de segurança dIsponíveis

Artlgo 5

I. A autondade competente ou um oraanismo aprovado ou
reconhecido pela autoridade competente deverá realJ'zar uma prévia
consulta com as orll"nizações lnalS representauvas de empregadores c de
trabllhadores e com outras panes interessadas que possam ser afetadas,
estabelecer um sistema para a Identificação das instalações expostas a
riscos de acidentes maIores segundo se defmem no artigo 3, c), baseado
nwna lista de substâncias pengoaas ou de categorias de substância,.,'
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perigosas. ou de ambas, que inclua suas quantidades limites respecttvas,
de acordo com a legIslação nacIOnal ou com as normas internacionais

2. O sistema mencIonado na parab'l"afo I acima devera ser
revisto e atualtzado.

Arugo 6

A autoridade competente, após consultar às organizações
representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, deverá
adotar disposições especiais para proteger as informações confidenciais
que lhe são transmitidas ou colocadas á disposição de confonnidade com
qualquer das artigos 8, 12, 13 ou 14, cuja revelação podena causar
prejuízo às atIvidades do empregador, sempre e quando referida
confidenciahdade não Implique perigo grave para os trabalhadores, a
população ou Omeio ambiente.

Parte 11I. Responsab!hdades dos Empregadores
Identificação

Artigo 7

Os empregadores deverão Identificar, de confonmdade com os
sistemas mencionados no anigo 5, toda mstalação exposta a rISCOS de
acidentes maIOres submetidas a seu controle.

Notificação

Amgo 8

I. Os empregadores d~verão notlficar à autoridade competente
toda instalação exposta a nscos de aCIdentes maIores que Uverem
Identificado:

a) dentro de um prazo fixo em caso de instalação já eXIstente;

b) antes de coloca-Ia em funCIOnamento em caso de nova
mstalação.

2. Os empregadores deverão também nonficar a
autondade competente o fechnmento definitivo de uma Instalação exposta
a nscos de aCidentes mdustnals maiores antes de que este ocorra.

DispOSIções relativas à Instalação

Artigo 9

Relauvo a cada instalação exposta a riscos de acidentes maIOres,
oS empregadores deverão estabelecer e manter um sIstema documentado
de prevenção de riSCOS de acidentes maiores no qual estejam prevIstos:

a) a !dentlficação e o estudo dos perigos e a avaliação dos nscos
considerando também as possíveIS interações entre as substâncias;

b) medIdas técmcas que compreendam o proJeto, os sistemas de
segurança, a construção, a escolha de substânCiaS quimlcas, o
funCIOnamento, a manutenção e a inspeção slstematlca da instalação,

c) medidas de organização que compreendam a formação e
instrução do pessoal, o fomeclluento de eqUIpamentos de proteção
destmados a garantir slla segurança, alocação de pessoal, hora de trabalho,
a defimção de responsablhdades e o controle sobre os prestadores de
serviço e os trabalhadores temporános no local da mstaJação;

d) planos e procedimentos de emergênCIa que compreendam

I) a preparação de planos e procedimentos de emergênCia
eficazes, com mclusão dos procedImentos médicos de emergênCia. para
ser aplicado no local em caso de aCidente maior ou de nsco de aCidente
maior, a verificação e avaliação perlodiea de sua eficácia e sua reVIsão
quando for necessano,

ii) mformar sobre os pOSSlvelS aCidentes e os planos de
emergênCia locaiS, as autoridades e aos orgamsmos encarregados .de
estabelecer os planos e procedImentos de emergênCIa para proteger a
população e ao meIO ambiente na parte externa da mstalação;

ui) qUaisquer consultas necessartas com taIs autondades e
org3IUsmos,

e) medidas desunadas a hmltar as conseqüências de um acidente
maior;

f) a consulta com os trabalhadores e seus representantes;

g) a melhona do sistema, inclUindo medidas para agrupar
informações e anahsar acidentes e quase-acidentes. A expenência assim
adqUirida deverá ser discutIda com os trabalhadores e seus representantes
e deverá ser registrada, de conformidade com a legislação e prática
nacional.

Relatóno de Segurança

Artigo 10

I Os empregadores deverão preparar Wll Relatono de
Seb'lIrança de acordo com as dISpOSIções do artigo 9

2. O relatÓriO deverá ser redIgido'

a) para as mstalações Já existentes que estiverem expostas a
nscos de aCIdentes maiores, dentro do prazo posterior à notificação que
prescreva a legislação naCIOnal.

b) qualquer nova IOstalação exposta a nscos de aCidentes
maIores, antes de entrar em operação.

Artigo 11

Os empregadores devcrão rever, atualizar c modificar o
RelatÓriO de Segurança

a) em caso de luna modIficação que tenha uma IOfluêncla
sigDlflcauva sobre o Dlvel de seguI ança da IOstalação ou nos
procedimentos de trabalho da mesma, ou sobre as quantIdades de
substânCias pengosas presentes.

b) quando o desenvolVimento em conhecimentos téCniCOS ou em
avaliação dos perigos os tomem necessanos,

c) nos mtelValos prescntes pela legislação nacional;

d) quando soliCitado pela autondade competente.

Artigo 12

Os empregadores deverão enV1ar ou disponibihzar à autondade
competente os relat6nos de segurança referidos nos aJ1igos 10 e 11.

OcorrênCIa de ACidente

Artigo 13

Os empregadores deverão IDformar à autondade competente e
30S demaiS orgãos desJgnados para esse fim, tão logo um aCidente ocorra

Arllgo 14

1. apos um aCIdente maIOr, os empregadores deverão, dentro de
um prazo estabeleCIdo prevmmente, apresentar a autOridade competente
um relatono detalhado no qual sejam analisadas as causas do aCIdente e
sejam mdlcadas suas conseqüênCIas locaiS. assim como todas as medIdas
adotadas para atenuar seus efeitos

2. O relalono devera inclUir recomendações detalhando as açõcl;..
a serem tomadas para prevenir a remcldêncla.

Parte IV Responsabilidades das Autondades competentes

Plànos para casos de emergência fora das instalações

ArtIgo 15

ConSiderando a IOfarmação fornecida pelo empregador, a
autondade competente devera garantir que os procedImentos e planos de
emergênCia que contêm as condIções para proteção da população e jk.
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meio ambiente fom do local onde estiver situada cada instalação exposta a
riscai de acidentes maiores sejam estabelecidos e atualizados em
intervalos apropriados e coordenados com autoridades e organismos
relevantes.

Artigo J6

A autoridade competenre deverá zelar para que:

a) infonnações sobre de medidas de seiUrança e o
oomportamento apropriado a .er adotado em oalO d<l acidente esteja
difundido entre a populaçio passivel de ser afetada por este acidente, sem
que seja necessário sellieitá-Io e que tais infonnaçlles sejam atualizadas e
novamente divulgadas em intervalos apropriados,

b) seja dado alarme o mais rapido posslvel quando ocorrer um
acidente maior;

c) quando as oonseqüências de um acidente maior possam
ultrapassar as fronterras, seja proporcionada aos Estados afetados a
infonnaçio requerida nas alineas a) e b) com a finalidade de contribuir as
medidas de cooperaçAo e coordenação

Localiuç:io de instalações expostas a n!!cos de acidentes
maiores

Artigo 17

A autondade competente deverá estabelecer uma política global
de localização que tenho prevista uma separação adequada enrre as
instalaçlles que estrverem expostas a rIscos de aCIdentes maiores e as áreas
de trabalho. as áreas residenciais e os serviços públicos, e medidas
apropriadas para as instalações existentes Tal política deverá r~f1enir-se

nos princlplos gerais enunCiados lia parte II desta Convenção.

InspeÇllo

Arllgo 18

I. A. autoridade competente deverá dispor de pessaal
devidamente treinod" e quali ficado que tenha a competencia adequada e
com 1) apoio técnico e profiSSional suficiente para inspeCionar, mVC5tillar.
avaliar o assessorar assuntos tratados nosta ConvençAo o garantir "
cOnfonnidade com a lellislaçlo nacional.

2. Os representantes do empregador e os representantes dos
trabalhadores da instalnçlo exposta a nocos de aCIdentes maiores deverio
ter a possibilidade de acompanhar aos inspetores quando controlem a
aplicação das medidas preacritas em vinude da presente Convenção. a não
ser que os inspetores estimem. a luz das diretnzes gerais da autondade
competente, que lua pOS51 prejndlcar o cumprimento de suas funções de
controle.

Arllgo 19

A autondade competente deverá ter direJlo a suspender qualquer
atividade que represenlt' ameaça iminente de acidente maior.

Parte I{ Direitos e Obrigações dos Trabalhadores
e de seus representantes

Artigo 20

Numa instalaçla exposta a "scos de aCIdentes maiores, os
trnbalhndores e seus representantes deveria ser consultados mediante
mecalllsmos aproprmdos de cooperaç!o, com o fim de garantIr 11m sistema
seguro de trabalho. Em particular, os trabalhadores e seus representantes
devorA0:

a) estar suficiente e adequadamente infonnados dos nscos que
representa a referida Inslalação e suas possiveis conseqüências,

b) estar infonnados sobre qualquer inatntção ou recomendaçlo
feita por autoridade competente;

c) ser consultados para a preparação dos seguintes ínsmtmenros
e ter acesso aos mesmos:

I) o Relatóno de Segurança;

ii) 05 planos e procedimentos de emerllencia;

lii) os relatórios sobre os acidentes;

d) ser regularmente instruido e treinado nas práticas e
procedimentos de acidentes maiores e de controle de desenvolvimentos
que poliam resultar em mo acidente maior e aos procedimentos de
emergência a serem seguidos em tais casos;

e) dentro de suas atribuições, e sem que de modo alsum isso
possa prejudicá-los. adotar medidas corretivas e em caso necessário,
interromper a atividade quando fundamentando em seu rreinamento e
experiênCia. tenham Justificativa razoável para acreditar que existe risco
iminente de acidente maior, e, informar seu supervisor ou acionar o alarme
quando apropriado. antes ou assim que possivel depois de tomar tal açlo;

f) discutir com o emprelllldor qualquer perigo potencial que eles
considerem que pode causar um acidente maior e ter direito de Informar â
autoridade competente sobre os referidos perigos.

Arllgo 21

Os trabalhadores empregados no local de lima instalação
exposta a nscos de acidentes maIOres deveria:

a) cumprir todos os procedÍJ~entos e práticas relativos à
prevenção de acidentes maIores e ao controle de acontecimentos que
passam originar um aCIdente maior nas instalações expostas a referidos
riscos;

b) oumprir com lodos os procedimentos de emergencia caso 11m
acidente maIOr ocorra

Parte VI. Responsabilidade dos Palses Exponadores

ArtIgo 22

Quando num Estada Membro exportador o usa das substâncias.
tecnologias ou procedimentOS perigolos hver sido proibido por ser fonte
potencial de um acidente maior. referido Estado deverá pôr a disposi9ifo
d. todo p.ll imp<>rtador I IRformaçlo ....I.tiva a "asa prolblçlo e IS rullet
pelas quais estio motivadas.

Parte VII. DispOSições Finais

Artigo 23

As ratificações formaiS da presente Convenção seria
comunicadas, para registro, ao Diretor Geral da Repartição Internacional
do Trabalho.

Arllgo2./

I. Esta Convençl1o obrigará unicamente àqueles Membros da
Organizaçlo InternaCional do Trabalho cujas ratificaçlles tiver registrado o
Diretor Ge",1.

2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as
ratificações de dois Membros tiverem sido registradas pelo Diretor Geral.

3. A. partir desse momento, esta Convenção entrará em vIgor,
para cada Membro. doze meses após a data em que tiver sido registrada
SlIa rallficaçAo.

Afllgo2J

I. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção poderá
denuncià-la á expiração de um periodo de dez anos. a partir d. data em
que tiver entr.do inicialmente em vigor, mediante Ata comUIlicada, para
seu registro. ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A
denúncia nio terá efeito até um ano após a data em que tiver ,ldo
registrada.
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2. Toda Membra que tiver ratificado esta Convenção e que, na
prazo de um ano após a expiração da período de dez anos mencíonado no
parágrafo precedente, não fizer uso do direito de denúncia previsto neste
artigo fica obngado durante um novo período de dez anos, e no sucessivo
poderá denunciar esta Convençllo á expiração de cada periolio de dez
anos, nas condições previstas neste artigo.

ArtIgo 26

I. O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho
notificará a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho
o registro de quantas ratificações, declarações e denúncias lhe forem
comunicadas pelos Membros da Organização.

. i" : i '"
&'JRi~- ~~~l\IIÚ~1.J

.. :-_.~ ••<. /~ " "'.' ~<-" :'-'--
FERNANDO VIEIRA SOBRINHO

'\ 0.1
~,~ '-l', LC\c.'-"-'"'C-'\ ........~

SERGIO);AIXÁO PARDO

/~r~
~LOSMACHADO DE FREITAS (CESTEHlENSP/FIOCRUZ)

2. Ao notificar aos Membros da Orgamzação o registro da
segunda ratificação que tiver sido comunicada, o Diretor Geral chamará a
atenção dos Membros da Organização sabre a data em que entrará em
vigor a presente Convenção.

ORGANIZAÇÃO IN'mNACIONAL DO Tl\WLSO
ILOLEX: banco de dados da OIT sobre Normas
Trabalho Internacional

para o

Arllgo 27

O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho
comnnicarã ao SecretáriO Geral das Nações Unidas, para efeitos de
registro e de confonmdade com o artigo J02 da Carta das Nações Umdas,
uma infonnação complela sobre todas as ratificações, declarações e atas
de denúncia que tiver registrado de acordo com os artigos precedentes.

Arllgo28

Cada vez que considere necessário, o Conselho de
Admimstraçllo da Orgamzação Internacional do Traballlo apresentará á
Conferência Geral um Relatóno sobre a aplicação da Convenção, devera
analisar a convemêneia de inclllir na ordem do dia da Conferência a
questão para revisões em sua totalidade ou em pane.

Arllgo29

I. Devena a Conlerencla Geral adotar uma nova COIlVen,ão
revisando-a no IOlal ou em parte, a menos quo a nova Convençào comenha
disposi,ões em conlráno'

a) a rallficação, por um' membro, da nova convenção IInphcara,
i(J.fO Jura. a denúncH1 hncdml3 desta Convenção, nilo obstante QS

dísposições contidas no artigo 2S acllnal se e quando esta Convenção
revisada entrar em vigor;

b) a partir da dala em que estiver em vigor a nova Convenção
revisada, a presente Coavenção deixara de estar aberta à ratificação pelos
Membros. '

2. Esta Convenção continuará em vigor em qualquer caso, em
sua forma e eontelido atuais, para os Membros que li tiverem ratificado e
nlo raufiquem a Convenção revisada.

Art'go 30

As versões inglesa e francesa do texto da Convenção são
igualmente legitimas

Versão aprovada pela Comissão Tripartite'

RUI O IVEIRA MAGRINI

~
..J'" :-tz:..." e· -:7' 9,
DE FÁTIMA CANTiDIO MOTA

/, / /'r~'1~J~-,~. '---

ROBERTO ODILON RTA

R181 RacomendaQão sobre a Prevenção de Acidentes
Industriais Maiores, 1993

RecomeadaCào sobre a Prevencào de Acideates tndu~triaLs Maiores
RECOIlENDAcAo: Rlal
Local: Genebra
Reunlão da Confer~aCla: ao
Data de adocão = 22.06.93

A Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho:

Convocadç. em Genebra pelo Conselho de Administração da
Organização Internacional do Trabalho e reunida em sua
80' Sessão, em 2 de junho de 1993;

Depoi~ d~ decldir adotar determinadas propostas
relatlvas a prevenção de acidentes industriais maiores
tema que constitui o quarto ponto da ordem do dia d~
reunião: e

Depois de determinar que essas propostas revistam a
forma de Recomendação complementar à Convenção sobre a
Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993:

Adota em vinte e dois de junho de mil novecentos e
n~venta e três a seguinte Recomendaçào, que poderá ser
citada como a Recomendacão sobre a Prevençào de
Acidentes Industriais Maiores, 1993.

1. As disposições da presente Recomendação deverão
aplicar-se em conjunto com aquelas da Convenção sobre a
Prevencão de Acidentes Industriais Maiores, 1993
(doravante denominada "Convenção").

2, (1) A Organização Internacional do Trabalho, em
cooperação com outras organizações internacionais
intergovernamentais e não-governamentais relevantes,
deverà providenciar o intercâmbio internacional de
lnformaçqes no que se refere a:
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(ai boas prátlcân de segurança em instalações e:,póstas a
riscos de acide,ites maíores, lnclusive gerenClal:lento de
segurança e segDrahça do processo;

(b)acidentes maiores;
Senhor Prime"O Secretario.

Em 13 de Jul ho del999

Ic lexpenênclas ·)btidas a partir de quase-acidentes;

(d) tecnologias I~ processos proibidos por motivo de
segurança e saúde;

(e)orqanizaçào e técnicas médicas que permitam lidar com
as consequências de um acidente maior;

(f)mecanismos e procedimentos utilizados por autoridades
competentes com vistas à aplicação da Convenção e da
presente Recomendação.

(2\05 Membros deVerão, na medida do possível, lnformar a
Organização Internacional do Trabalho sobre as questões
relaClonadas no s1mparágrafo (1) acima.

3.A política nacional prevista pela Convenção, bem como
a legislação nacil)nal ou outras medidas que Vlsem à sua
aplicacão deverão ser, quando pertinente, orientadas
pelo COdlgO de práticas da OIT sobre a Prevenção de
acidentes industriais maiores, publicado em 1991.

4. Os Membros deve cão formular polítlcas que visem a a
abordar os riscos e perigos de acidentes malores e suas
consequênclas nos setores e atlvlaades excluídos do
campo de aplicação da Convenção por força de seu Artigo
1, parágrafo 3.

5. Reronhecendo que um acidente maior poderia implicar
sérias consequênci.~s em termos de seu impacto sobre a
vida humana e o meio ambiente, os Membros deverão
incentivar a criação de sistemas para indenlzar os
trabalhadores tão rapidamente quanto possível após a
ocorrência do evento, bem como a abordar, de forma
adequada, os efeitos sobre a população e o meio
ambiente.

6. De conformidade com a Declaracão Tripartite de
Principias referente a Empresas Multinacionais e
Politica Social, adotada pelo Conselho de Administração
da Organização Internacional do Trabalho, urna empresa
nacional ou mu1tinacional com mais de um estabelecimento
deverá fornecer medidas de segurança, relativas à
prevençâo de acidentes maiores e ao controle de
acontecimentos que possam resultar em um acidente maior,
aos trabalhadores, sem discriminação, em todos os seus
estabelecimentos, independentemente do local ou pais em
que estejam situados.

Encammho ..... Seetet>.n. Mensagem do Excelenussimo Senhor Pre"àtnte d.

&<publica relatIva ao lexto da ConvençOo n' 174 da orr sobre • Prevenção de ACIdento.

lnduotn.ís Mllore•. complementada pel. RocomeodAçAo o' 181••dotadas em Geoebra em 2 e 22

de Junho de 1993 re'p"ctlvameore

AtenCIOsamente.

cc-~
CLOVIS DE BARROS CAltVALHO

Chere da Casa Civil
dA Presidência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
DepulJÓO L'BlRATAN AGUIAR
PrimtIIo SOCrtUllO da Cimara do. Depuudo.
BRAsIJJA-nF.

ÇQMlSSÃO DE RELACÕES EXTERIORES! DE DWANACIONAL

1-REUTÓRIO:

oExcelentissimo Senhor Presidente da República suhmete à

consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem nO 945, de 1999,

800lllpanhada 00 exposição de motivos fumada pelo Senhor Ministro de Estado das

Relações Exteriores, otexto da Convenção nO 174 da ürr sobre aPrevenção de

Acidentes Industriais Maiores, complementada ~la Recomendação n° 181, adotadas

em Genebm, em2e22 de junho de 1993, respectivamente.

AConvenção n° 174 eaReco~o qoo acomplem.enta têm

como objetivo estabelecer uma disciplina de prevenção aos acidentes industriais

maiores, que envolvam S1lbstâncias perigosas, bem com de limitação das

conseqliências desses aciOOníes.
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u-VOTO DO RELATOR:

A Convenção da orr que ora examinaInos fOI aprovada CIl1 1993 e

somente agora, em 1999, é submetida pelo governo ao Congresso Nacional. Houve,

portanto, dcsclUllprimcnto da Constituiç1lo da Orgamzaçlo Internacional do Tlllbalho

OIT, a qual dispile, em seu artigo 19, item 5, que cada Estado-Membro compromete·

se a submeter a convenç!o, dentro do prazo de uma ano, a jlIIrt1r do encerramento da

sesslo da Conter&1CIIl, à autoridade ou autOridades em cUJa compet&tCla entre a

matéria _ no caso do Bl'IlIll, o Congresso Nacional • a fim de que estas a

transformem em lei ou tomem medidas de outla natureza. Ou seja, as convenções

aprovadas pela Conferencia da orr devem ser encaminhadas aos trAmites mtemos de

cada pais, necessários à ratificaçlo, no prazo máxuno de um (I) ano, cabendo alUda,

aos governos nacionais, O comproMISSO de buscarem a sua aprovação pelos

parI.,ncntos.

Contudo, o encammhamento de uma convençlo, por )l8rtC dos

governos nacionais, aos poderes mtemos competentes para 1ransformaçlo em lei das

normas convencionais, nfio obriga à efetiva ratlficaçlo posterior, podendo o governo

negar.se a faze.lo, mclU51ve após a obtcnçl!o da anuência do parlamento. Nlo há

rulo portanto, para o descumpnrnenlo do pra2O, o que nos leva forçosamente à

concluslo de que o Poder E"ecutivo encontlava-se, desde 1994, em sltuaçlo de

inadimplêncIa quanto à obrigaçlo de submeter a Convenção nO 174 ao Congresso

Nacional.

Por isso, ao eK&1llllllIr o ato mternacional é llOS!O dever registrar,

antes de l1lIUS nada, o nosso protesto quanto a esta omisslo do governo e ao mesmo

tempo manifestar nossa indagaçlo quanto às razões que levaram o governo a olo

submeter oportunonlente a Convençlo nO 174 ao Congresso Nacional· como de resto

já aconteceu com ontl'lll convenções da orr - tendo em vista, principalmente, a

unportJnçla da matéria por ela tlatada

A Convençlo rf 174 da orr tlata de temas que não se situam

dentre os mais controversos no mundo do dIreIto do trabll1ho, a segulllnça do

trabalho e a prevençlo de ""tdentes, eio que os mesmos, em gemi, slo de interesse de

empregadores e trabslhadores e até da SOCledade. O pllnclpal obJctlvo da Convençlo

nO 174 encontra·se consubstanciado no capu/ de seu artigo lO, ou seja, "a prevençlo

da aCIdentes industriais maiores que envolvam substâncias pengosas e a limitaçlo

dasco~ias de referidos acidentes".

o Amblto de aplicação da convenção é também dado pelo artigo 10

e slo todas as instalações ClCpoSt1lS a riscos de acidentes mlllores 810 e"clu/dos do

Amblto de aplicaçlo as instalaçoo nucleares e as fábricas de tratamento de

substincias radioativas, a exceçlo dos setores de refendas insta!llções nos qll81S

sejam manipuladas substâncias radioativas, bem como as instalações militares e o

transpOrte fora da insta1açlo dlotinto do tnuJsportc por tubos.

As mstalaçoo nucleares slo subtraldas dos campo de apltcaçlo da

convençlo porque elas possuem já um tratamento nonnativo especffico, 00 imbilo

dos ordenamentos Jurid1cos mtemos e Internacionais, quanto à segurança, à

prevençlo de acidentes e a mingaçio de suas conseqüancias. Quanto .. instalações

militares. razlIe. de ordem estratégica e de defesa do Estado desaconselham ou

mesmo i~viabill28Jl1_a ~plicação da conveoçllo a essas instalações.

Por ontro lado, o item 4 do artigo 10 penmte que um Eslado, após

consultar as organizações representativas de empregadores e tmbslbadores e ontl'lll

parte. interessadas, retire determinado setor industrial do Ambito de aplicaçlo da

convençlIo, uma vez que esse dtsponha de uma proteção equivalente.

A Convençlo nO 174 encontra·se diVidida em partes, nas quaIs slo

defimdos Seus pnncl\llos gmlUS, as responsabtlldadeS dos empregadores e do Estado

Membro e os dIreItos e deveres dos trabalhadores e de seus representantes

Com pnnclpto geral, é assentado o compromISso do Estado

Membro, ao mnficar a convenção, de fonnular uma politica nacIOnal COCI'CIlte

relallva à proteção dos Iraba1ltadorcs, da populaç.!o e do meio ambiente conlta o

risco de acidentes mmores a qual deverá ser aplicada mediante dISPOSiçõeS

preventivas e de protcçlo para as instalaçlles expostas a tal nsco e por meio da

promoção do uso de melhores tecnologias de seguIllllÇll dispanivelS O Estado

Membro devera mnda, realtzar consultas prévias com as orgaJllzaçlles represenlattvas

de empregadores e Iraba1badores e com outra partes interessadas a fim de estabelecer

umoistema de identdlC8Ç1o das UJstaI8ÇÕes expostas a nscos de 1ICldentes 1I1lIIores.

Na Pane 11l da convençlo 510 estabelecIdas as responsabilidades

dos empregadores, os quaIs deverlo identificar e nottficar às autoridades

competentes a existaneia de instalaçlles e><postas a riscos 1118l0res Os empregadores

deverlo, muda, manter um sistema documentado de prevençlo de riscos de

acidentes mmorcs, no qual estarIo previstos: a idenlificaçlo e o estudo dos pengos e

a avallBÇIo dos nscos; as medidas técnicas que compreendam o projeto, os sistemas

de segurança, a construçlo, a escolha de subst!ncias qu/ttucas. o funcIonamento, a

manutençio e a inspeção sistemi\lica da instalaçlo, planos e procedimentos de

cmergência. Ontra respansahtlidade a que estanl.o sujeitos os empregadores é a

elaboraçfto periódica de um relalóno de segurança, o qual deverá ser enVIado ou

dtsponibilizado aautondade competente.

Em caso de acidente, OS empregadores deverlo infonnar o ocomdo

a autoridade competente e aos demats órgios designados para esse fim c,

posterionnente, elaborar um relatório detalhado, no qual sejam anabsadas as causas

dos acidente e sejam mdicadas suas conseqüências locats, assim como todas as

medulas adotadas pera atenuar seu efeItos.

Na Parte IV do definidas as responsabilIdades das autondades

competentes A primeira delas é garantir que os procedimentos e planos de

emerg!.."a que cont6n as condiçl5es pera a proteçio da populaçlo e do meio

ambIente fom do local onde estiver si1Uada csela instaIaçlo exposta a riscos de

lICidentcs 1l1ll10.... sejam estabelecIdos e atuahzados regulannente As autondades

competentes devCtIo amda: zelar pera que as mcdtdas de segurança e o

comporlanleoto apropriado a ser adoIado em caso de aculellll: esteja dlÍimdtdo entre

• populaçlo passlvol de ser afetada, zelar para que o alanne SOJa dado o lIlA1S ripido

poss!vel; Infonnar outros palses, quando as cotUeqtlenctas de um llCIdentc maior

poMlUII ultrapassar as fronteuas.

É es13beleculo, pelo arl1go 17, o compromisso genérico de

estabelecimento, pela autoridade competente, de uma polllica global de 1oca1izaçlo

que tenha prevista uma adequada separaçIo entre as instalaçl5es que estiverem

""JlOSlas a nscos de lICiclenles maiores e .. áreas de trab&Ibo, as áteas reslllenciIus e

os SC1'YIÇOS púbhcos.

Finalmente, a autoridade competente devetá dispor ,de pessoal

devidamente treinado pera mspecionar, invemgar, avahar a apllcaçlo das notmas

constanlcs da convenção, bem com sua conformidade com a legislaçlO llIlClOna!,

garantmdo-.. a possibilidade aos representantes dos empregadores e dos

trabalhadores a possibilidade de acompanhar OS inspetores quando esses controlarem

a ap\icaçlo das medidas prcscntas pela convcnçlo.

Na Parte V da Convençlo encontram.... descritos os direitos e

obrigações dos trabalhadores e de seus represe_. IDes dcvetio ser consultllcW,

mcdtlllle mecaniS1llOl adequados de cooperaçlo, de modo a garantir um .wma
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lCI1m' de trabalho e, wnbém, estar suficiCllle e adequadamen1c informad05 doi

ritco& que represenla a "eferida instalaçlo e SlIOS possi""'. COII!IC'III!tlcJlLS

Os trabeIbadores e seus repreeanantcs <levedo ser consultados

sobre a preparaçIo dei relalilrio de segurança, doi pIalIos e procedtmentos de

~cia e dos relalórios sobre 05 acldentes. Os trabalhadores terio direito a ser
~ inslIUidol, e tremados nas práticas e procedimenlDs de lCidentes

maiores e de coatrolc de desenvolvíJl1ellkls que possam resultar em uma acidente

maio< e 105 pmcedimentDs de emetpcía a serem seguidos em tais casos.

Éwegprado Igualmente 101 trabllhadoYeS o dill!llO, dentro de SUlIt

próprias atnbuições, e llCm que de modo algum, isso possa Jll'CJu<lJca·!05. adotar

modidas corretivas e em caso 1leCCSÚ110, interromper a attvldade quando

f'unclaraenmdo cm seu treinametlto c expen!llcia, tenham jU5tJ:!icaliva razoável pora

aereditar que exi5Ie risoo iminoote de acidente maior, e, in1ixmar seu supervisor ou

lCÍODIl' o alarme quando apropriado, antes ou assim que possível de tomar tal açio

O artillO 20 da col1'l'mÇio displle, amda, que as.is1c aos

tIJIbaIblKIores o diIeito de dlseutlr can oemprepdor qualquer perigo potencial que

eIeI COIlIidemm que pode causar um acidente maior e de informar à autondade

C<l!I1pelcntc oobre 05 refaidos perigos.

A!J obrigações doi trabaI1ladorc5 si<> dtsclplUlldas pelo artigo 21.

SepDdo _ disposrtivo, OS trabelhadores emprepdos no local de uma lnstalaçlo

51Vdta a riICos de acídcll!al maiores deverIo cumpnr todoe 05 procedllnenlDs e

pdllcu re1ah_ à JlI"\'l'fJQIo de acidentes maiores e ao COIl.1rOIe de acontecimentos

que p<lIWJl orisinar um IcidcDtc maior, bem como cumprir todos os procedunentos

de-atncia, wo um acidente maior ooom.

Estes silo os upectos princlpois da Cooveoçlo nO 174 da

Orpniuçlo Int=aciOll&! do Trabe1ho, OIT, sobre a PrevcoçIo de ACIdentes

ÚIdIWlIII Maiores. AadoçIo desta Convcoçlo hi do contribuir pua salvar Vldas de

trIboJhodocos • doa~ lmdeoles DII proxlJllldldcs de llIIlaIaçlle5 lnd1Hlnoi<

c:<lIIIldcnIdos ~, bem como CVIJIr donos 00 potnmõoio, tanto &:.5

ÍDJlIJllQllCS._ CDI'110 de ...... 1ridios poItIC\IIaW. póIlbcoo elle_

Muito dos medidos li_VII. de leglnJIÇl pteYlslU pela CcnveoçiI> Já sIo de
olJlIIDI t'orma .._ pela 1csJsloçIo inloml .- o _ A opI1COÇJo di

CootvençIo onttll IIÓI meIborarí, porém, a dílClpb.. do t<mI, soIxtludo em

docomncla dlaplkoçlo da IlOlm&tiva ........iOlll1 rclatiVllllCll1e à e1abonç1o •
~ de _ ''poIfrica aaciOlll! ooererne", conforme pteYlslo_tedo &nlgo

4", à oIabonlçIo cio __ de troca de mfOl1JlOÇÔCS e eOllSUlllS ClImo ttabalhadores,

emprepdorcs e O _no.. 10 re1al6no de seJll1flllÇl.

CoaI'c<me COMta da ementa, a Me_ n" 9o\S do 1!199 su_

IoOCClIIJfUIONOC1OIlII, aJérn daConvençlo n" 174,aRecomondaçlo n" 1St, sobre a

~ de lICldooáo. induolnú maiores Esse _ i11lOml<lonal ~, em

WlIdede, UID alo di~ GmI di~m-I do TroboIho",

_ pelo !IlllIICIOI1IId órJIo di orr, por meKJ do qIIIl ele duiao """ Estodoo

M<mbros da lJlPIIl"llÇIo~ sobre a InlorprctaçIo e • lplicaçJo di

Cmtveoçio n" 174 Aoa l!stodoI-Membro cabe recopaonar OI recc>meI1daçllc •

_los .. mecIi4I do poaalveL uma vez que oI... 10 contrirIO dos~
Dio _ e!'oito Vllll:Il1aIIlo 0IJservHe quo o COO1cIIdo _ rccomendaçllcs 6

lIlII'CIdamonlo JXOIlD'llico, isto é, !lo dirctmes pua açiD 00. Estados-Mel1lbro<

.. aplicoçIo das-. da llOI1VODÇIo em coordeoIaçio com a lcpIoçio nacional

pu a pn:YIIJI9IO de ..iclmIcs • a lOl!l"'IMI dos lIJ\oidIdcs JDduIlnais NJ- I

acidaola maioros.

Cabe porim deslacar, podm, a diJpoItçio cont>de DO rtem 6 da

.-mendoçIo. Squodo",," Jlem, lIlII aJlIR'I nacional 00 multJnoeioJlOl com malS

de um lllIIaboIecimea clewri fix'*« medidas de__nIIllvas à pmoeoçIo

de aeidenlcs lIIIi«es e 00 controle de lICOIllloci_ que pouIlIl .....tu em~

&eidente matar, aos trab«1hadorcs. sem d1senminaçlo, em todos os seus

estabelec~tndependentemente do local ou pe1s em q~ est~amSItuados:

Ante o exposto. votlInOS pela aprovaçlo do texto da Convençlo nCt

t 74 da ono lIObrc a Prcva1çIo de Acldentes IndU5tnai. Mai0re5, complementada

pela RecolnendaçIo n' 181, adotadas .,." Genebra, em 2 e 22 de junho de 199:3,

n:opectivamentc, nos termos do )X"jero de decreto lelllslativo que anexo

~tamoo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1999.
COa Contisdo de Relaç&s Exten.of'OS e de Def"esa NAcional)

Aprova o l-.:;clo da Conv~nç4on"" J 74 da
O/T sobre a Prevt!1'fÇiSo c/1'1 AcldlJnt~
Inàullrial6 MaICl"'., aompl~me"tMaP-lla
R4c01JH!ndQ~ n· 181. adolad~.u dnr
GI,,_bra. _"'" :1 ti 22 dI! JU7'fho d6 1993.
ru~riWJm~1UIJ.

Art 1- PIca aprovado o texto da ConvençAo n- 17~ da ocr soWe •

Prevenç.&o de Acidentos Industnaís MaJores. complementada pela Rccomendaçao Ti'"
181~ adotadIul.an~~exn2e22 deJunbo de 1993~ recpcc:tlVJllnillme

Parágrafo úmco F1ClUn s~ci'o. à cons.idcraçao do Congreu.o

Nacional qua!lquer atos que pou.am~ em. rcvtaao da c:onvençIo ou da

recomenda9&O ret'endas no copul.~ como q'lla1!lquer "lUl'teS complem.cntares que.

nos tcnno_ do lnel,ao I do amJlO 49 da Consrituiçllo F.cdoltal.~e~JrOS ou

COO1'P1"O~FaV0laDS ao pa'lr.l1n6mo ~lonal.

IIJ - PARECER DA COMISSÃO

A ComlS8áo de Relações Extenores e de Defesa Nacional,
11m reuniãO ordinária realizada hoJ6, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Menngwn 1/' HM9, do Poder Executivo, IlOl termos do Projeto de Decreto
L~tJvo que IIpT8ft/lM, acalendo o paroeer do relator, Deputado Haroldo
lima

Estiveram presentes os Senhores Deputados' Luiz CsrIos
Hauly - Pr&llIder1t11, Vrtlorio Medlall - Vice-PreSIdente, Amon Bezerra, ClOVIS
VoIpt, Coronel Garcia, Joaé Teles, JoAo Castelo, JoM Carlos Elias, Nelson
Otocl1, StMo Torres, Vicente Caropreso. Alberto Fraga, De Velasco, Lamat!111Il
Posells, Paulo Kobayaahi, Synval GuazzelIi, AntoniO FelíOO, EdISOn Andrino,
G..lIlVllldo 11IaIa1l, Jorge Pinheiro, Aroldo Cedr&Z, Átila LinS, Joaquim Fraoo1lCO,
J01Ié LoUllll'lÇO, JDlIé ThomaZ Nonb, Leur Lom&nlo, Wwr'IU Wan.derer, Abelardo
LupIOIl, Jorge Kl1<llJy, Milton Temer, Nilmáno Miranda, V..gillo GUilnarAes,
W8id0mtro AorlW8'lte, Eduardo Jorge, AldIr cabral, Cunha Bueno, Haroldo Uma,
Jair Bolsonaro, Edmar Moreira, Airton Dipp, Fllfl'Il\I1dO Zuppo, Aldo Rebelo, Pedro
Valadares, Sérgio Reis, Jollo Herrmann Neto e Roberto Argenla.

Sala da ComlSSAo, em 29 de março de 2000

Ç/~-
Deputado Luiz Cartas Hauly

Prllllidante
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 416, DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N" 1.135199

Aprova otexto do ProtoooIo MochflC8tivo ao Acordo Ortográfico da Lfngua Portuguesa, feito
em Praia, em 17 de Julho de 1998.

(AS COMlssOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, E DE CONsmUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO)

oCONGRESSO NACIONAL decretll:

Art. 10 É aprovado o texto do Pmtocolo Modificativo ao
Acotdo Ortogri6co da Língua Portuguesa, celebrado em PtallI, em 17 de julho de
1998.

Pacigrnfo tinico Serão 'uleitOl â aprol'ação do Congres,o
Nacional quaisquer atos que impliquem em revtsão do referido A,,?~o, bem
como qumquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, IDClSO I, da
Constituição Fedetal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. Z' Este decreto lel\l5lativo entra em vlp,or na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000.

:(l~.
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PreSIDente

MENSAGEM NQ 1.135, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideraçao do Congresso Nacional o texto . do
Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, celebrado na cidade de Praia, em 17 de julho de
1998.

(AS COMISSõES DE RELAÇõES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
EDUCAÇJ!O, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇlO)

ScnOOres Memlxos do Congresso Nacional,

De confonnidade com odisposto no art~o 84, inciso VIU, da COlL!itituiçOO Federal

sulm:to ãelevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do

SeMor Ministro de Estado das Relações Exteriores. otexto do Protocolo Modifuativo ao Acordo
Ortográfico da Lingua Ponuguesa. celebrado na cidade de Praia, em 17 de ju100 de 1998.

Brasília. 19 de acmto de 1999.

éh'~Jl

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS • CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL
1988

.........................................................................................................
TÍTIJLorv

Da Organização dos Poderes
.................- ..

CAPÍTIJLO II
Do Poder Executlvo

.........................................................................................
SEÇÃO II

Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete pnvativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Mmistros de Estado'
II - exercer, com () aUXIlio dos Mmistros' de Estado, a direção

supcnor da admmlstração federal;
!lI - miciar o processo legislativo. na forma e nos casos prevIstos

nesta Constituição;
IV • sancIonar. promulgar e fllZer publicar as leIS bem como

.:-'pedir decrelDS e regulamencos para sua fiel e«ecução: '
V - vetar projetos de lei, total ou parcIalmente;
VI - dispor sobre a organização e o funCIOnamento da adminIstração

tedera'. na forma da leI,
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomatlcos;
VIII· celebrar tratados. convenções e atos internaCIonaiS. sUjeitos a

referendo do Congresso Nacional;
IX • decretar o eSlado de defesa e o estado de slrio.
X - dccrelar e exeCUlar a intervenção federal•
. , .

...................................................
DECRETO LEGISLATI\lG-N°-54, DE 18 DE ABRIL DE'19J5.

APROVA O TEXTO DO ACORDO
ORTOGRAFICO DA LINGUA PORTUGUESA,
ASSINADO EM LISBOA. EM 16 DE
DEZEMBRO DE 1990.

Art. 10 É aprovado o texto do Acordo Ortográfico da Lingua
Portuguesa, assinado em LISboa, em 16 de dezembro de 1990.

Parágrafo único. Silo sujeitos à apreciação do Congresso
NaCIOnal quaisquer atos que unpliquem revtsilo do referido Acordo, bem
como qUlllsquer atos que, nos tennos do art.49, 1, da Constituição Federal.
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimômo nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
pubhcação

ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Art 10 É aprovado o Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa,
que consta como Anexo I ao presente instrwnento de aprovação. sob a
designação de Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa \1990) e vai
acompanhado da rcspecllva nota explicativa, que consta como Anexo II ao
mesmo instrumento de aprovação, sob a designação de Nota Exphcauva do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990).

Art 2 o Os Estados signatáriOS tomarão. através das instituições e
órgãos competentes, as proVidênCias necessárias com vista à elaboração. até
10 de Janeiro de 1993, de um vocabulário ortográfico comum da língua
portuguesa, tilo complero quanto desejável e tilo nonnaJizador quanto
possível. no que se refere às tenninologias científicas e técnicas

Art. 30 O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa imtrará em
vigor em 10 de janeiro de 1994, após depositados os instnlmentos de
ratificação de todos os Estados junto do Governo da Repúblíca Portuguesa.
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Ar!. 4° Os Estados sisnatários adoptarlO as medidas que
ClI1tenderem adequadas !tO efecttvo respeIto da dam da entrada em vigor
eablbelec..la no ar! 3.

ANEXOS INTEGRAl'ITES AO DECRETO LEGISLATIVO N" 54, DE
18104/1995

ANEXO I
• ACORDO ORTOGRÁFICO DA LíNGUA PORTUGUESA (1990)

BASES IA XXI

BASE I
DO ALFABETO E DOS NOMES PRÓPRIOS ESTRANGEIROS E SEUS

DERIVADOS

1° O alfabeto da llngua portuguesa é foonado por vinte e seIS letras,
cada wna delas com uma l'orma mmúscula e outra maiúscula
..............................................................................................................
..................................................................................................................

CPLP
COA4l1Nl'~DrDnIM'I~
DI L1tHJUA ronUQUll1A

pROTOCOLO MQD(PICATIVO AQ ACOROO

QRTOOBÁPICQ DA !.INOVA PORTUGUBSA

Consldclllldo que ~ j pruenrc dala o Acordo Ono,rl.flco da Lln,.. POlt\laue.,
IUlnado em U..., em dezembro de 15190, aindA aio rol rauflcado POf tod.... polIU
contratll\tes~

Que o rer.rido !«IO orlEina' do Acordo estabelecia. em seu amio 3. que o ltrerido
Acordo ontnlria em \'ilor no di. OI de lanelro de 1994, após o depósi'o dos 'nltrumem'"
de ra'lflcaçJo de rodos '" E_junto 10 Govomo de Repllbllca Portu,UCIll;

EX 1/' 265 fMRE.

Brasilia, .a da ages to de 1999 •

Que o an'80 2 do Acordo. por sua vez, previa a elaboraçlo. a16 OI de Janeiro de 1993.
de um VOCllbul4rJo orrolrl.f1co comum da /ln,ua portUsuesa, rererente às rcrminoloaiu
cienlm""s e rtcnic.s:

Que o vncobulóno nnOlnlflco comum da ([nsua pnnuguesa dever.. ainda ser concluldo;

Oeculem os F"nes d:tr a seguinte l1I1'IL t<dacçIo "'" dais citados utigo&:

ExcelentiuiJlO Sanhor Presidente da República,

EII 16 de dezallbro da 1990 toi alsinado ea Lisboa o

Acordo OrtogrÁfico d. Linqua Portuguesa, aprovado pelo Decreto

Leqislativo n' 54, di 18 de abril de 1995. EIl seu artigo 2', o

"An 2· O. ESlSdn< signatÁrias toma~. at"'v~s das insll!uiçõos e órs~os competentes,
as l'1ro\'ldlncíme ne«!Slin~5 com vim. t tl'lboraç30 de um vocabuláno onográfico Comum da
IlnJ'" f'llnugllt<:l t~" ,""",IeIO quanto desejâvel e tio uormall:wlor quanlo posslvel. no que
'" rofere n< ,0rm",.,I...ln< clentlf>eas e ~mcu.

Art 3 . O \cnrdo On08rnfico da Ungua Ponuguesa entram em vigor npús depositados
rnnrumenroc de rnutic:ll~aO de todos 05 Estados Junro dD Guverno d4 Repubhca

PorlUguo..-

FOllo na Pr.". om 17 ~e 1ulllo do 1998

Acordo assinalava a da.ta de I' de janeiro de 1993 COllO limite para

a aIaboraçlo de ua vocabulário ortogrÁfico. O artigo 3', por sua

VI., aetabalecia tet'1lC' para inicio da vigência e. l- de janeiro de

1994. Pelo Governo ~ Repl1bllca de AnjoJ.,

2. Dada a imposslbilidadll de cumprir o. prazo. estabelecidos

nos artigos 2' e 3' do ACllrdo, OS estados-Mellbroll da CPL'E'

celebraraa Protocolo Modificativo ao Acordo oriqinal, assinado na

cidade de Praia, BIl 17 de julho dll 199B.

3. O Protocolo Modlticativo deu nova redação ao artigo 2'

oaitindo a data-lillite para a apresentação do vocabulário

ortográfico. o artigo 3', por eua vez, toi alterado di lIIOdo a

condicionar a vigincla do Acordo ao depósito junto ao Governo

português dos instrtlllentos de ratif ica910 de todcs os Estados

signatários.

4. Tendo ell vista a necessidade de ratificar as modificações

introduzidas ao Acordo original, sublleto à alta consideração de

VOSII Excelência o anexo Projeta de Kensagn ao Congresso lIacional,

propondo a aprovaçAo do Protocolo el apreço.

Respeitosllllente,

LlII Z FELI E LAHPREIA
Ministra dll Estado das Relações Exteriores

~L", St "J,~ ~~ ..> ..L
Pelo Governo da Reptlbllca Fcdcnulva da Brasil,
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Aviso n'l 1.279. C. Civil.

Senhot Primeiro Secretário,

Em 19 de aa:eto de 1999.

A nova redação proposta exclui qualquer menção relativa a prazos para a
elaboração do vocabuláno ortográfico comum e para a entrada em vigor do
Acordo Ortogràfico da Língua Portuguesa.

Éo Relatório.

11- Parecer

o grande dramaturgo irlandêslbritânico Bemard Shaw, célebre por sua ironia,
afinnou, certa vez, que americanos e ingleses eram dois povos separados pela
mesma lingua.

Encaminho aessa Sectetaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto do Protocolo Modilicativo ao Acordo Ortográfico da Lfngua
Portuguesa, celebrado na cidade de Praia.

Atenciosamente,

!WJJJ./
4EDRO PARENTE

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

ASua Excelência oSenhor
DeputadD UBJRATAN AGUIAR
Prime~ Secretário da Câmara dos DeputadDs
DRASILIA·DF.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

I· Relatório

oExcelent~slmo Senhor Presidente da República submete àconsideração do
Congresso Nacional, por meio da Mensagem n° 1.135, de 1999, acompanhada
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, celebrado em Praia, capital da República de Cabo Verde,
em 17 de julho de 1998,

opresente Protocolo, ftrmado no âmbito da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), pretende alterar aredação dos artigos 2° e3° do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, os qua~ estipulavam prazos para a
elaboração de um vocabulário ortográfico comum (até Ide janeiro de 1993)
epara aentrada em vigor do mencionado Acordo (em Ide janeiro de 1994),

Embora exagerada, a frase de Shaw faz referência às inevitáveis diferenças,
principalmente fonéticas e semânticas, que surgem em um mesmo idioma
quando falado em distintos países. Com efeito, as diferenças entre o inglês
britânico e o americano, o francês falado na província de Quebec, Canadá, e o
praticado em Paris, o espanhol que se ouve nas ruas de Buenos Aires e o
talado em Madri, etc. são notáveis, o que demonstra que as línguas são
fortemente mfiuenciadas por fatores históricos, sociais e culturais.

No que se refere ao idioma português, observa-se também, como todos sabem,
di~tinções acentuadas entre a lingua talada em Portugal e a praticada no
Brasil. Contudo, neste caso específico as diferenças não se restringem apenas
à fonética, às expressões idiomáticas e ao vocabulário, mas se estendem de
maneira significativa à própria ortografia.

Obviamente, as diferenças na ortografia Impedem a uniformidade da escnta
portuguesa, o que dificulta o uso internacional do ldioma. Ressalte-se que tal
não ocorre (pelo menos não de fonna relevante) com o inglês, o francês, o
espanhol, etc.

Preocupados com tal problema, brasileiros e portugueses vêm, há algumas
décadas, se empenhando em harmonizar as suas divergências ortográficas.
Em 1971 e 1973, foi feito esforço considerável para a uniformização das duas
normas ortognificas, com a supressão de acentos nos homógrafos e nos

vocábulos derivados com sufixo "-mente", os quais eram responsáveis por
cerca de 70% das distinções de grafia.

Porém, ainda persistem diferenças ortográficas consideráveis. Uma das mais
siglllficattvas refere-se à acentuação das palavras proparoxítonas com tônica
em '4e" ou "o", seguidas de "m" ou IIn"( ex: AntôniolAntónío, acadêmico!
académlco, etc.). Outro problema existente na acentuação das proparoxítonas
diz respeito às falsas esdrúxulas (ex; água), que têm encontros vocálicos
postôni~oslpostónicos considerados ditongos crescentes. Para alguns
lingüistas/lingUlstas estes ditongos finais constituem uma só sílaba e,
portanto, tais palavras não deveriam ser acentuadas. Chegou-se a propor,
ínclusive, a supressão completa do acento nas proparoxítonas, mas, ante a
confusão semântica que se geraria em certos vocábulos (ex: cágado),
concluiu-se que tal proposta poderia adquirir aroma pouco agradável.

Também subsistem assimetrias notáveis nas regras do hifen,
freqüentemente(frequentemente confusas e arbitrárias, na grafia de palavras
com consoantes mudas (ex: Catolfacto, teto/tecto, ótimo/óptimo, etc.) e no
uso do trema, que inexiste em Portugal.

Em 1986, foi elaborado projeto/projecto bastante amplo que pretendia
uniformizar todas as principais diferenças ortográJicas. Entretanto, houve
sérias objeçi'íeslobjecções. no que se refere a certas simplificações propostas,
como as aglutinações em muitas palavras com hiCen e a supressão das
consoantes mudas.

Com o início das gestões para a criação da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), o desejo de uniformizar a ortografia do idioma português
ganhou novo alento. Com efeito, um dos objetivoslobjectivos daquela
organização internacional é justamente o da "afirmação e divulgação
crescentes da Lingua Portuguesa".

Pois bem, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foi firmado em 1990,
alguns meses depois da realização, em novembro de 1989, do primeiro
encontro dos Chefes de Estado e de Governo dos Sete, na cidade de São Luis
do Maranhão. Em tal encontro foi criado o Instituto Internacional de Língua
Portuguesa, fíltor fundamental para a celebração do referido diploma.
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o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa é bastante mais modesto do que
o projeto da 1986. Ele deixa praticamente illt.tulmtactas as regras dos
acentos jVáficos, mas introduz algumas simplificações nas regras do Wfen,
suprime o 1rema, elimina as comoantes mudas e os acentos em termmações
00 e ela.

Apesar desta modéstia de intenções, o Acordo voltou a gerar resistências,
principalmente em PortugaL 05 motivos si<> vários: muitos se lhe opõem
porque receiam não saber escrever com a nova grafia, outros em razio do
rato/facto de que as alterações na escrita envolveriam gastos importlll1tes
(novos investimentos em edições, renovaçilo de bibliotecas, etc.). Há ainda
aqueles que argumentam que a uniformização ortográfica, mesmo que
incompleta, significaria empobrecimento do. falares nacionais e regionais.

Para Joaé Saramago, grand.. defensor do Acordo Ortográfico da Lingua
PortUguesa, a reforma atingiria apenas cerca de 2% da~e, obviamente,
não uniformizaria ou empobreceria os léxicos nacionais e regionai•. Ademais,
o Uus1re ..scritor portugu6s, argumenta, com razlo, que a nova reforma seria
importante para afirmaçlo internacional do idioma portugu2s.

Entretanto, independentemente da polêmica criada, o fato concreto é que 05

prazos previstos pelo Acordo para a elaboraçlo do vocabulário comum ( I" de
jartelro de 1993) e para a entrada em vigor das novas norrou ( I" de janeiro de
1994) já venceram há mUlto tempo.

O Protocolo em apreço mira do texto do Acordo qualquer menção a ptaZOll
para o cumprimento de ambas as tarefas. Saliente.se que 05 palses poderiam
ter optado por novos pl"ilZOs, mas preferiram abster·se de f&%f-Io, o que
demonstra que a reforma ortográfica corre o risco de não ser implementada.

Sem dúvida alguma, a grande demora na implementaçio de uma reforma
orrográfica bastante .imples é indicativa da fragilidade politico-institucional
daCPLP.

Pomn, nlo há c:omo Dia modificar o texto do Acordo Ortográfico da Língua
PortUguesa, urna vez que~ seus artigos 2" e 3" tornaram-se letra morta.

Em vista do acima exposto, o noSllO voto é peja apronçlo do Protocolo
Modificativo llO Acordo Ortográfico da Língua PortUguesa, feito em Praia, em
11 de julho de 1998, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, em anexo.

SaladaComísslo,em O:·) 0_ ..,..~_,.>.J_'_; o.... '''"'"''...
~~~~'
Dcp~ Vifáilio Guimarles.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 2000
( MellJlgem N" 1.135, de 1999)

AproWJ o texto do Protocolo Mod!ficoth>o
ao Acordo Ortogr4fico da Língua
Portuguesa. feito em Praia, em 17 de julho
de 1998.

O COJllRllO NacioDal decreta:

Art. I" É aprovado o texto do Protocolo Modüieativo ao Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa, celebrado em Praia, em 17 de julho de 1998.

Parágrafo Único. Seri\l sujeitos à aprovação do Congresso Naciollll1
quaisquer atos que impliquem em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer reajustes ajustes complementares qw:, nos termos do artigo 49,
inciso I, da ConstimiÇilcl Federal, lIClIlTeteDJ encargos ou compromissos

gravOllOS ao patrimOnio nacional.

Art. 2° Este decreto legls1ativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em •• 1 I..?.:. I: ,,.. .........de 2000

jr~~
nepatado ViJ11llo Guimaria

Re"'tor

/11. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de RelaçOe& Exteríaes e de Defesa Nacional,
em reuniAo ordinária rMizada hoje, opinou, unlWllmemenle, pela aprovaçio da
lIenagtm ~ 1.13&'H, do Podw ExtcutJvo, nos terrnoa do PrrJja40 de
Decmo LegisMtivo que aptIHIlta. acatando o parecer do relator, Deputado
VirgllIo Guimarães.

Estiveram presentes OS Senhores Deputados: LuiZ canos
H8tJJy • Presidente, Villorio Mediolt - ViC&-Pruidenle, Arrm 8ezfllTl, CJovis
Volpí, Coronel Garcia, José Teles, JoAo C&lteIo, José Carlos Elias, Nelson
O!och, S,IYIO Torres, Vicente Caropruo, Alberto Fraga, De Velasco, Lamartine
Posella, Paulo KcIlayaahi, Synval GuazzBNl, !vllonio Feijão, Edison Andrino,
GNsivaldo lsaias, Jorge Pin/1e1fO, Amido Cedraz, AbiB Uns, Joaquim FI1lIlClICO,
José LOlJ'llOÇO, José Thomaz NonO, Leur Lomanto, werner Wsnderer, Abelardo
Lupion, Jage Khoü'y, Milton Temer, Nilmáfio Mranda, Virgílio Guirnarães,
Waldomlro FlOI'llvante, Eduardo Jorge, Aldir Cabral, Cunha Bueno, Haroldo Lima,
JaIr Bolson8ro, Edmar Moren, Airton Dípp, Fernando ZUppo, Aldo Rebelo, Pedro
Valadll"es, Sérgio Reis, Joio Herrmann Neto eRoberto Argerna.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000

Ç2í~.
Deputado Luiz carlos Hauly

PresJdenle

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 417. DE 2000
(OA COMISSÃO DE RELAÇOE5 EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N'1 472199

Aprova o texto do AcordO lIOllfe a TransferênClll d9 Nacxmats Condenlldo&. celeblallll
en1re o Governo da RepúlllJca Fedet'ltJva do BraIII e o Governo da República da BolívIa,
em La Paz, em 26 de JulhO d. 19&9

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO)

oCONGRESSO NACIONAL dccretll:

Att 1" Fica aprovado o texto do Acordo sobte a
TWlSf~ de Nacionais Condcnsdos, celebmdo entre o GOVCtllO da
Repúblic. Fedentrl'l do Bma e o Governo d. Repúblic. da Bolívil, em Ll pu,

em 26 de ~ho de 1999

Plrigafu ÚlUCO. Ficam SUiettIJ5 i llpto\'lCio do Congresso
NlCÍOn&l qulisquer .tos que impliquem revisão do referido AtIlrdo, bem tomo

~ &justes complementares que, nos tetmo5 do in~o I do Ar.t. 49 da
Con!tituiçio Fedenl, aao:etem encarpps ou comproll1lS50S gmosos 10
pattimômo lltClOrW.

Art. Z' Este decreto legislltl\"O entra em VIgor DI data de sua
publicação.

S2Ia da Conussio, em Z9 de março de 2000.

52 :/Jj.;k;.-,-,) .
Deputado Ll:1ftmos HAl;LY

Presidente
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Tenho a honra da subme1:er a elevada consJ.deraçáo de Vossa

Exce1êncla o anexo proJeto de Mensagem pela qual se oncaminha ao

referendo do Congresso Nac;ionl11 o texto do "Acordo sobre :.

Transferêncla de Nacionais condenado.", que ulleto igualmente eII

anexo, celebrado ontre o Governo da República Federativa do Brasll

41 o Governo da República da Bolivla, eJI La paz, em 26 de Julho de

MENSAGEM N° 1472. DE 1999
(DO PODER EXECUTNO)

SUbmete à conSIderação do Congresso NaCIonal otexto do Acordo sobre aTransferêncla
de NílCIllnalS Condenados. celebrado entre oGoverno da Republica Federativa do Brasil e
oGoverno da ReptiDlICa da Bolfvia. em La Paz. ern 26 de Julho de 1999.

(AS COMISS9ES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; _ DE
CONSTlTUIÇAO EJUSnçA EDE REDAÇÃO.)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

ElI 11':14 /I!llE.

Brati11ía, em : a de .3et.f.moro

-' Exc.18nt1s~5J.mo senhor E1residente da República,

de 1999 •

1999.

ell 1998.

2. O Acordo, que VLsa a complementar o lnstrument:o em '/Lqor

sobre a materla datado de 1942, resulta dê proposta bras11elra de

ne90claçào I apresentada no inlcio da corrente ano, e teve C01'l\0 base

o t8XtO de convinlo slmilar t:irmado entre a Bollvla e a Argentina

J. O Acordo estabelece os procedimentos a sarem adotados

pelas autoridades co.potentes, com. 'lIstas a viab1.lizar o

CUllprlmem:o, no pais de origsm do condenado, do tempo remanescente

da p.na. Ficam 19ualmentl! dete!t1unadas as segulntes condições

indispensâveis para a transferéncla: trans1.to em Julqado da

oentança, oxcecAo à pena de l\ort. e te.po c1nllSO a ..r cUllprido no

Estado Receptor.

o Acordo busca atender a 1dllia de proporcionar aoss.

4. O texto acordado tambo rutlJ:l11l a jurisdiçio do Estado

Relletente sobre a sentença proterida por SIUS Tribunais,

cOllpetlntes excluSlvalllente par. anular ou lCOàiticar aquelas

decisões. Da mesma forma, 510 reservadas ao Estado Remetents a.

prerrogativas de anistia, indulto, perdiio ou comutação da pena

imposta. De outra parts, a leg1s1ação do Estado Receptor será a

aplicada na exacuçiio da sentença, inclusive no tocante à conceosAo

e li rsvogação da liberdade condicional.

de 1999

LIGISLACÃa CITADA ANLXADA PELA
COORDDACÃO DE ESTIJDas LEGISLAl'lVOS - ( eDI

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULo IV
Da Orgamzação dos Poderes

CAPITULOU
Do Poder Execunvo

De conformidade com o disposto no artigo 84. inCISO VIU. da Constituição Federal.

submeto àelevada conside. de Vossas ExcelênCIa!. acompanhado de E.~posição de Motivos~

Senhor Mini!uo de Estadn das Relações E.'tteIlorcs. o texto do Acordo sobre nTransfe~ia de

NacionaL! Condenadas. celebrado entre oGoverno da República Federallva do Brasil eo Governo

da República da Bolívia. em La paz. em 26 de julho de 1999.

cidadãos :ondenados no exterior, por meio da prox1midade da fllll1Hia

adquuldo crescente sonSll:>ilidade e merecldo espocial atenção na

agenda da Pol1tica Externa, e. ruão da presença de grande nÚlllero

de c1dadios brasileiras no exterior. A t1tulo ilustratlvo, recordo

Q do amoiente Soclal do qual são oriqinarl.os, a posslbil~dade de

reintegracão mais ráp1da e eficaz li sociedade.

Nac10nal resolver deflOltivamente sobre Acordos, nos termos do

incuo ~ do Artiqo 49 da Const:ltu1ção Federal, permlto-me submeter

Como e do conheClmento de Vossa Excelêncla, a tema tem

Uma vez que li da competencla exclusiva do Congresso

6.

7.

que recent8mente o Brasil celallrou AcOrdos solll:e • UUrill COII II

Espanha, a Grã-Bretanha, o Chile I • Arqentina, utando o.

neqociação instrumentos anlilcqo. COIl vlirios outros pailel, entre os

qUalS França, África do Sul e Po~uqal.

Seçlo 11
nas Atrlbuiçaes do Presidente da República

M 84. Compete privanvamenre ao Presidente da República'
I - nomenr e exonerar o. Mmistros de E.rado:
II - exercer. com o auxilio dos Mmistros de Estado. a drreçi!o superior da

admmlStrllÇi!o federal.
lU - Iluciar Oprocesso leglSlaUvo, na fonna e nos casos previstos nesta

Cotl5t1t1liçio:

IV - sancionar. promulgar e fazer publicar as leIS. bem como expedir
decrelos e regulamenlos pll1'll sua fiel execução:

V - vetar projetos de lei. loral ou parClalmenre:

VI • dispor sobre a organização e o fimclOnamenro da admmlstraçAo
federal. na forma da leI:

VII - manter relações com Esrado. esrrangello, e acreditar seus
rcpresenrantes diplomaucos:

VIII • celebrar tratados. convenções e atos internaclonm.. sujeitos a
referendo do Congresso NacIOnal:

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitro:
X- de<:rctar e executar li rntervençio federnl.

o proJeto de Mensagem presidenc1al, juntamente com cópias
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o OOvet1'lO d. Republlca Federanva do .Brasd

ACO&PQ ENTRE agygSNO pA REpUBIJCA FEDER ATIY6 00 BRASH E
Q Ç.qve:RNQ pA &EPUDUCA DA BOLIVlA SOA&E A TRANSEJ;RJ1NCIA

DE NACIONOIS CONpHNAOO5

AUt6nt::.ic:a. do r.:earida inxt:....-wM:nco. par.n que Vo••• :Exc:.llnc.J.&,

eat:.a'ja d. acordo. anell.inh. o a ••unto li apr.eiaç"o do
,t,aq:t..l.t.:ivo ..

R·.Poitc••mente,

Ministro

Poder

ARTIOOV

1 As autondades competentes das Partes mformarão a todo
condenado nacIOnal da outtll Parte sobTe " pollmbllidade decon'el'tc da apl1<.llÇl1o
deste Acordo e sobre as conseq~clll!lJurldieas denvadas de SUB tnmsferfncl1l.

2. Caso o sohc.le, o condenado poderá comUDlcar-se com o C6nsuI do
seu pal!l, que, por sua ve~ poderá contatar a autondade competente do Estado
Remetente pat'lI pedir-lhe a preparaçtc de antecedentes e informações relalJvas
ao condenado.

3 A vontade do condenado de s.,r transfendo dlrvcni. ser
expressamente mamfestada, por- escrito. O Estado Remetente devera pennitu',
cuo solicitado pelo Estado Receptor, que este comprove que o condenado
conhece as. conseqüêncn15 legais da transfen:ncia e que o seu consentimento fOI
dado voluntariamenre

o Oovan\O da RepUbhea dA BOUVlA
(dor&vame dcnommAdo. '.;p Partes·"),

De!eJosos de fomentar a cooperaçD.o mútua em mafeJ1a de Jnmoça

E.sr.mcnd' I) que Q obJenvo das pen.... é a da relnser~1Io social das__donadu,

Considenrnda que para a con-.ccuçAo des.u- Objetivo ReTJa
oonven.iauc dar aol naciOnAIS pnvados di s.ua liberdade no extenot'. como
re_uJtado da: ~ica d.1:' um dehto~ li posslblhdad~de cumpnrem a pena. no pais
da .... nllClOa..lidad4t;

ART!GO!

I. As penas ImpoJltas na RepubJica Federauva do Brasil a nacionaua da
Rept\bliea da BoUvw podedo tter cumpndas ml SoU"". em c:.onf'Qnnldadc com &E

dlllPOlÁ9!\es do ""'*"',. Acordo

2. As ~ nnpa5tu na Rcpubh-.:a da e.c.~~V)a p. 't\&c\onau. da
Rep{Jblica Fedtrariva do Bt11S11 pooeJ1lo !H!t' cumpndas. no Brasd em
confbnnidadc com .. di..pos.,çõcs do presente Acordo

3. A COndlÇ,.O d" nacional M:ra çonsldcrada no momento da
aolicitaq&o eLa tr","''''oia

ARTIGO 11

P:l1'a os fins de.ste Acordo, entende-se que

a) "Estadl) Remerente" é li Parte que senr""clou o condenado e da
qual o ,::ondemaclo devera ser ttansfendo.

b) ~!!ll8do Receptor' e a Pane para a qual o condenado sem
trans(eJ'1do~

c) "Condenado" ti a pe150a que eltá cumpnndo wtUl !lCotenÇA
<::<>acIetutóna. de pena privallVIL de liberdade. em
e8tabeJttCimento pemtenoiáno

AAT!GOII!

A aurondade encarregada de dar curnpnmento as d1spo~nçOes do
J)r'êMInte Acordo ê, no caso da Repubhca Federauva do Brasll, o Mtmsténo dA
Ju.n~ no euo da Repúbltca da Botivta, o M.uusté:no de Governo

ARTIQO[Y

Pva que se possa proceder na fornut prevista neste Acordo.
deverlo ser t'leU(lÍdas as seguintes condu;6es'

a) li sentença seja definniva e tr:msltada em Julgado, Esta e. que ruto
t:tteja pendente qualquer recurso legal, melu5lVe procedrmento5
fttraordmAnos de apelaçAo ou revzs.o ~

b) ,ti cOOOel1açlo não seja a pena de monc, a menos que essa teonha
~docomu~ I

c) a pena que esreJa cwnpnndo o condenado tenha dunoçAo
detemllllada na ..,nrellça condenat6r1a ou tenha SIdo Ii><ada
poslenormenle pela autoridade <:ompeteme,

dl o remanescente da pena a ..... cumpnda no momento de: detultr o
pedido r4.o HJa 1Itfenor .. um ano, e

e) o condenado lenha cumprido com o ptlpme!110 de multas. cu._
judicial., repMaÇIo c.(ve.! ou condcnaçAo pccuniána de qualquer
natlll"eD a serem cobertas por ele, em conformidade com o
disposto na sentença condenatória, ou que garanta seu
pagamento de {o.rma sanstat6na para. o Estado Remetente

ARTlOOYl

[ O pedIdo de transferênCIa devera ser dírígtdo pelo Estado Receptor
llQ Estado Remelenle, por VIa diplomática.

:2 Para dar curJlJO ao pedido de t'r'ansíeJ'êncta1 o Estado Receptor
avaliará o dl!Hto pelo qual a pessoa tenha Sido condenada, os antecedentes
penals. seu estado de saúde, os vinculos que o condenado tenha com a.
sociedade do Estado Receptor e qualquer outra circunstincía que possa ser
consIderada como fator posJlivo para 11 reablUtaçlo social do condenado ",,"o
venha R <cumpnr sua pena no Estado Receptor.

3 O Estado Receptor rera absoluta discnção para dtnJPr ou nAo o
pedido de rransferênCID. ao Estado RetrWl'tcntc

ARTIGO vn

1. O Estado Remetente avabara o pedido e commllcará sua decido ao
Estado Receptor

2 O Estado Remetente poderá negar a autonzaçlo de transfer!ncla
sem indicar a causa de sua declslo

3 Negada a autoriza9i1o de tran5fer!nc.a, o Estado Remetente podcní
rever sua deCido postenonnente. a pedido do Estado Receptor, pllrll ",abiliur a
transferênCIa.

ARTIGO VllI

Caso o pedIdo seja aprovado, as Partes acordarlo ., Jugar e a data
de entrega do condenado e a fonna como será tlfetuada a transferencaa O
Estado Receptor sera Tesponsâvel pela cU5tódia. transporte e gastos decorrentes
da lrlInsferflnclll do cotldcn:&do. de neordo com sua legislação mrema, li partir do
momento da entrega

2 O Estado Receptor mIo tera direito a reembolso algum por gastos
decorrentes da transferênCia ou do cumpronento da pena em seu tcmtóno

3. O Estado Remelente fornecerá ao Estado Receptor os dados
relatIvos â sentença e documentação adiCional que possa ser necessána para o
cwnpnmento da pena, bem oomo os relatónos complementares que o Estado
Receptor Julgar pertmenles. Tais dados e documenraçilo devenlo ser legalizados,
quando sobc.tado pelo Estado Receptor

4. A pedido do Estado Remetente, o Estado Receptor fomecem
rel3tono~ sobre o esta.do de execuçAo da sentença do condenado transfendo com
base no presente Ac.ordo, inclmave aspectos relativos a sua hberdade
condiCIonaI ou outras. sub-rogaçôes penais

ARTIOOIX

o condenado ttansfendo nio poderá ser novamente Julgado no
Estado Receptor pelo deilto que motivou a conde.naçlo imposta pelo Estado
Remetenre c sua postenor rransferêncJa

ARTlGOX

L O Estado Remerente lera JurisdiçAo exclUSIva sobre qUlltSquet
proccdlmentos~ de qualquer carater, que tenham como objebvo anular, modificar
011 tomar sem efeito as sent~nç.asditadas por 5et1S tnbun&l5

2. Apenas o Estado Remetente poderá anislJ..... indultar. rever. perdoar
ou comutar a pena lmpos.ta Caso o Estado R.emetente assim proceda,
comunicara a deCIdo ao Estado Receptor, infonnando-o sobre JI$

conseqa&clas da deetllk1 tomada, de acordo com a legislação do Estado
Remetente

J O Estado Receptor devera adotar de lmediato as medidas
corre$pOndentes a tais conseqüênCias
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A el<ecuçAo da sentença será regICla pelas feis do Estado R"""Ptor,
inclua;",e :os condiçl:les para a outorga e revogaçlo da liberdade condtcional,
antecIpada ou Vll!Íada

MTrGOXU

Nenhuma sentença do prldo será executada pejo Estado R.eceptor,
de mad<> a prolongar a duraç&o da privaçaa da liberdade além da pena I1IIpolta
pela lIOl1tmJça do InbunaJ do ESllIdo Remetente. Senhor Primeiro Secretário,

Em 14 de ~utubro de 1999.

ARTJÇ,OXUI

I. eMO um nacional de uma Parte esteja cumpnndo pena únpoma pela
outra Parte, sob o tIlaimc de condenaçlo condicIonal ou de liberdade
condicional, antecipada ou vigiada, podera cumprir eUa pena sob a vigílilnCla
das autondades do Esta<lo Receptor.

2. A autondade judicial do Estldo Remetente solicitará as medidas
de v11lI1:'lnc'll de seu interesse, por via diplomátl<:a.

3. Para 01 efeitos do presente Artigo, a autoridade judicial do Estado
Receptor poderá adotar as medidas de vil!Íltncta solicitadas o manterá
infonnadas as autoridades JudiCIais do Estado Remetente sobre a aplicaçto de
ta,s medidas. comunicando de imedlll!o o descumprimento. por parte do
condenado, das obrigaçOes por este ..swmdas.

ARTIGO XlV

Nenhuma das disposiçl:le. deste Acordo será interpretada no
sentido de limItar a IlIculdade que .. Partes possam ter, independentemente do
presente Acordo. para outorpr ou aceitar a t:ranafcrf:ncia de menor" de Idade
infrator.

ARTIGQXV

As Partes comprometem-se a adotar "" medidas leJlllllallvas
necessárias e est.belecer os procedimentos admuUStratJV05 adequados para o
cwnpnmento dos proPÓSItos deste Acordo.

ARTIGoXVr

Este Acordo sem aplicável ao cumpnmento de sentenças proferidas
antes ou depois de sua entrada em vigor.

8RTlQOXVU

l. O presente Acordo entrará em vigor na data do recebimento da
última nota diplomática pela qual as Partes notifiquem o cumprimento de seus
re5jlecnvos requisitos constitucionais.

2. Este Acordo terá duração indefinida. Qualquer das Panes poderá
denunciá.lo mediante notificação escrita, por VIa diplomática A denúncia sera
efetiva cento e ollenta (1 SO) dias após a data da notificação.

Em testemunho do que, os representantes das Partes, devidamente
autorizados, assinam opresente Acordo.

Feito na cidade de La Paz, em 26 de Julho de 1999, em dois
exemplares onginais, nos Idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos
Igualmente aulênticos.

J:neamínho a essa Sel:reuria Mensagem do Exce!entíssimo Senhor Presi<knte da

República relativa ao texto do Acordo sobre aTransferência de Nacionais Condenados. celebrado
entre oGoverno da República Federativa do Brasil eoGoverno da Repúblíca da Bolívia.

Atenciosamente.

~
Chefe da Casa Civil

da PreSIdência da República

ASua Excelência o~nhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Prim~iro S~cretãrio da Câmara dos Deputados
BRASiLIA·QF,

COMISSÁO DE RELACÕES EXTERIORES EDE DEFESA :-IACIONAL

I· RELATÓRIO

Encaminha oExcelentíssimo Senhor Presidente da República ao
Congresso Nacional aMensagem 1.472. assinada de 14 de outubro de 1999, acompanhada
da Exposição de Motivos nO 301fMRE, datada de 08 de setembro do mesmo ano, referente

ao texto do Acordo sobre aTransferência de Nacionais Condenados, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil eoGoverno da República da Bolívia, em La
Paz. em 26 de julho de 1999.

e-~;z
PELO GOVERifoõAREiüBLlCA

FEDERATIVA DO BkASIL

Luiz Felipe Lampreia

,ll...."-~"-
PELO GOVERNO DA REPUBLICA

DA BOLlVIA

Javier Murillo de la Rocha

Recebida aMensagem pela Câmara dos Deputados efonnalizados
os autos de tramitação com cópia do texto internacional autenticada pelo Ministério de

Relações Exteriores foi amat~ria distribuída aesta eàComissão de Constituição eJustiça
e de Redação, estando os autos aptos à apreciação legislativa, devendo, todavia, ser
numeradas as folhas de seis aonze.
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() AcorllO bil.t....i em t.la com~·se d. Um pr'ambulo e de_tet.

() Artigo I é referente a pOUlbl1idade do o. naelon.is de amboll os
poi_ eondenadolllo 01!ttO poderem cumpnr pena no pail do sua lI&Clona1idAde, devendo,
a oondiçlo de llACÍonaJ .... cOllliderada no mom.nto do .ollcitae~ da tl'llll.ferfncia..

No Artigo O dtspilem OS dOI, pai'eI sobre a. dofimçÕel de EstAdo
Jteq-., Estado Receptor e Condenado.

o AHlgo ffl prevê quo a autllndade encmel!ada de <!Ir

ewnprimenlo iJ dtpoaições do presente Acordo, ospecificando-IO quo. no ClllO brllÜeiro.
_ compclencia é atribuida ao Mimsterio da JUIllça e. na BoUvia, :tO Minillérlo da

Ouma.

o A.rtlgo lI' traia da condições de aplicabilidade do Acordo em
IW.. OArt/IO Y. da &Trlbuiç~.sdas autoridAdes comp<tent....

o ArtlfO Y11 dispõe sobro a fonna como o Ellado Rem2lente

prlIC<IlIem lia av&liaçlo odeeislo pertinentes ao pedido do Estado Receptor.

o Milo VIU trata da hipótele de pedidoa aprovados, provendo OI

procedimont<lS aubaeqüenttl.

o il.rtlgo IX explicita que o condenado transfendo nlo poderá ser
ao_ julpóo no EalAdo Receptor pelo delito que tiver motivado a condmJIÇlo
lmpom pelo Estado~_.

o ,1/ltI1fO X trIZ rcualva da soberania judiciúia em maléria poaaI
1>0 qUI 1hz respeito ao i1lStIUlllento IOb IIláIilo: prev! que o ElIado Remetetlte terá

jllrilcllçlo exc!laiva sobre quaíaq1llll' procedimentos. de qualquer uriler. que tenltlm como
obj'llivo anular. mocUllcor oU tornIr aem efeito IIle11tllDÇlI ditadu por s_ trib~.

n 041'/110 XI prove que a e,"cuç~o 11.. sent.nç.. sora regida peJ..
leis ao Estado Recentar. na Amgo .\11. detennlnll-ae que nenhuma sentença de pnslo .em
o!X!eutlda pelo Estado Receptor ae modo a prolongar a duraçl.o de pnvacl.o de liberdade
alán da pena impolIa pela sentença do tnbunal do Estado Remetenre Já no Amgo XIO.

tl'alil-Ie d" hipót.... do :ondtllllção condicional ou de hberdade condlclona' e das fonnas
de cumprimento da .Clltença 110 ESllIdo Receptor.

o ATllgo :av contém outra cláusula ....,.,uratóna de soberarua.
pRVllIdo que nenhuma dP disposições do Acordo podení ser IIIterprerada no senndo de
limitar a faculdade de qualquer d.. Partes para outorgar ou ""CItar a tranafer!ncia de menor
clt idade infrltol".

Nll ArtIgo Xv. as Panes comprometem·.. • adotar .. medidas

lesi.lativllS neecuarillS j ImplementaÇl.o úo Acoroo. ...im como J estabelecer
proccditnenlOslldminÍllrlllivos adequados I sua execução.

o .~rtlgo XI'I trata da cficiela DO tempo para a apltc:lÇ~ do Acordo
e oAnlfO ,'(1'11 encerra o instnuncnto com a cláusu'a de vlg~ncla.

Éotelatóno.

n. VOTO DO RELATOR

Na Exposiçio de MOlIvos, UlÍnada pelo J!xcelClllíllimo Senhor
Ilmb.ixador Luiz Felipe Lampréía. Miniatro de Estado das Relaç6es Exteriom. enl'atiswe
que OAconIo em tela vi.. a complementar o instnuncnlO em vil!Of 101m: a matma <Wado
de 1942 e é reIU!tante de propoata braatleira de negociaçlo,~a no início de 1999.
laldo tido como bale o texto de conv~nio .imilar finnado CIIlre a BolMa e a~tína em

I~S.

Enfatizo-se. também. que o Acordo esmbelece os procedimenlOl a

;erem aantadcs peias oUlondades competenles. ,:om \';stõlS a \ labilizm: o cumprimento, no
pais ae ongem do condenado. do letllJlO remanescente de penn. ;ett! deixar de reafirmar lo

]unsdlção do Estado Remelente sobre o sentença proterida por seus Tribul1alS. únicos

competentes para anular ou modificar as respectivas decisões.

Ressaica-se. ademaís. que o instrumento tem por objetivo

proporcionar aos cldadlos condenados no exterior. por melO da proximidade di família e

do ambienle SOCial do quaí slio origináno•• o possibilidade de reintegra,:ão mm rápida e

eficaz àsociedade.

o ato internacional sob nossa apretiaçlo vai 10 encontro dos

comoromissos que o Blllslllem assumido em matéria de cooperação penal e destin...sc I

filCihtar nadoção de medidas corrclivas ,

VOTO. pois, pela oprovaçio do texto do Acordo sobre a
Transferêncul de :oIacionat. CondClllÓlll, celebrado entre o Governo di Reptiblíca

fcdcrauvl do Bnull e OGoverno da República da Bolivia, em La Paz, em 26 de julho de
1999. nos lennos do Projeto de Decreto LegIslanvo em anexo.

Sala dl Comisslo, em.Z"Ide 1\'M.G~ de 2000

~~\WM~~ rtVl~ W~~-
Deputado NILMÁRIO MIRANDA

Relator

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 2000
(MENSAGEM NO 1.472, DE 1~9)

Aprova o lexto do Acordo BObrlI a
TransferênCla de NaCIonaIS
Condenados. celebrado entre Governo
da República Federativa do BrasU e o
Governo da República da BoIlvia. em
La Paz, em 26 de Julho de 1999.

oCongresso NaCional decreta:

Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo sobre a
Transferência de Nacionais Condenados. celebrado entre Governo da Repóblica
Federallva do BraSil eo Governo da RepOblica da Bolivll, em La Paz. em 26 de
julho de 1999.

Parágrafo úmco. FJClIm sujeitos à aprovação do Congl'lllO
NllClonal quaIsquer atos que impliquem revI!SIo do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos lermos do inciso I do Art. 49 da

Consntulção Federal. acarretem encargos ou compromIssos gravoaos ao
património neClcnll1.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

""'lij~:;;~~c~
Deputado NlLMÁR10 MIRANDA

Relalor
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MENSAGEM N°1 545. DE 1999
\00 PODER EXECUTIVO)

A Comissão de Relaçóes Exteriores e de Defesa Nacional.
em reuniâo ordinána realizada hoje, opinou. unanimemente, pela aprovação da
Mensagem nO 1,472/99, do Poder Executivo, nos tenno! do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecar do relator, Deputado
Nilmáno Miranda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados' Luiz Carlos
Hauly • Presidente, Vrtlorio Medioh • VIce-Presidente, Amon Bezerra, Clovis
Volpt, Coronel Garcia, José Teles, João Castelo, José Carlos Ehas, Nelson
Otoch, SilVIO Torres, Vicente Caropreso, Alberto Fraga, De Velasco, Lamartine
Posella, Paulo Kobayashl, Synval Guazzelli, Antonio Feijão. Edison Andnno,
Gessivaldo Isaias, Jorge Pinheiro, Aroldo Cedraz, Átila Lins, Joaquim Francisco,
José Lourenço, José Thomaz Nonõ, Leur Lamento, Werner Wanderer, Abelardo
Lupion, Jorge Khoury, Milton Temer, Nllmário Miranda, Virgílio Guimarães,
Waldomiro Fioravante, Eduardo Jorge, Aldlr Cabral, Cunha Bueno. Haroldo Lima,
Jair Bolsonaro, Edmar Moreira, AIrton Dipp, Fernando Zuppo, Aldo Rebelo, Pedro
Valadares, Sérgio Reis, João Herrmann Neto eRoberto Argenta.

Sala da ComIssão, em 29 de março de 2000

ç)~,
Deputado Luiz Cartas Hauly

PreSidente

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N° 418 DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N° 1.545199

Aprova o texto da Convenção Interamencana para a Eliminação de todas as Formas de
Dlscnmmação contra as Pessoas Portadoras de DefiCiênCia. realizada no período de 6a8
deJunho de 1999, na Qldade da Guatemala.

(ÁS COMISSÕES DE.SEGURIDADE SOCIAL E FAMlllA; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA EDE REDAÇAO (ART. 54»

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Fica aprovado o texto da Convenção Intemmencana
para a Elimmação de todas as FolIll3S de DlScrÍ!nÍ1ução contra as Pessoas
Portadoras de DefiCiência, realIZada no período de 6 a 8 de Junho de 1999, na
cidade da Guatemala.

Pacigrnfo único Ficam SUlelto. à aprovação do Congresso
Nacioll21 quaisquer atos que possam te.sultar em reVIsão da refenda Convenção,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos tcnnos do inCISO f do ar!.

49 da Constituição Fed~, a=tem encargos ou compromissos gt:lyOSOS ao
patrimônio nacional.

Art. 'l' Este decreto legrslaovo entra em '~gor na data de sua
publicação.

Sala da Conussão, em 29 de marco de 2000.

~;~,
Depu!adÇl LUfZ CARLOS HAL'LY

Presidente

Submete à conSideração do Congresso NaCional o texto oa Convenção Interamencana
para aElimInação de Todas as Formas de Discnmlnação contra as Pessoas Portadoras de
DefiCiênCia. realizada no penoeo deea8de junho de 1999, na Cidade da Guatemala.

(ÃS COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL, DE
SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA: EDE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇAo
(ART 54))

Senhores Membros do Congresso NaCIonal.

De confonnidade com odisposto no anigo 84. inciso VIII. da Constituição Federal.

submeto àelevada consideIllçào de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto da Convençào Interamericana para a

Elimmação de TodJs as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
realizada no período de 6a8de junho de 1999, na cidade da Guatemala.

Brasília. 22 de outubro de 1999.

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE'I~ÇÃO DE ESTl:DOS LEGISLAm'os - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

• " 0'0

TÍTULo IV
Da Orgaplzação dos Poderes

...........................................................

CAPíTULOn
Do Poder Execul1vo

..........................................................

Seçio 11
D"s Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete pnvauvamel1te ao PreSidente da Reptiblica:
1• nomear e exonerar os MiOlstros de Estado.
II • exercer, com o aUXilio dos MUllstrOS de Estado, a direçilll superiot da

admm15lração federal'
III • mlClar o processo leglslauvo. na fonna e nos casos previstos nesta

ConstitUIção: .
IV • sancIonar. promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir

decretos e regulamentos para sua fiel execução:
V• vetar projetos de lei. tolal ou parcialmente:
VI - dispor sobre a orgarnzação e o funcionamento da admmlstrllÇão

federal. na forma da leI;
Vil • manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáucos: . .
VII! • celebrar tratados, convenções e atos íntecnacIOn81S, sUJei!!>. a

referendo do Congresso NacIonaL
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio;
......................................................................................................: .

........................................................................................................................
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,45 ~TS/OAI/DEA-MRE - ?REG OEA

Brasília, 04 de :JUtIlbro de 1999.

CONVENÇJ\O INTéRAMERIC,\NA PARA
A ELlMlNAÇ,\O Dl; TODAS AS rORMAS OH DlSCRlt.:1INAÇÃO

CON J!lA AS PESSOAS l'ORTADOIlAS DE DEl'lClfiNCIA

OS ESTADOS PARTES NESTA CONVENÇÃO,

REAFIRMANDO que "' pesoo.. port..lorll dc denc,.ncil lim o. moamo. d"eUo.
humano•• hierd&du fundlmenlai. que Qutr.. p.laO" • que .ltH direito., incluliv. o
dlrei.o de nlo Nr IUbmeUd.. I di",riminlÇlo com blll na defle.oncil, emlnam di dignidade
e da igl,l.ldade que do iner,nlel • IOdo ter humano,

Excelent!.Slmo Senhor Presidente da República,

Elevo à dta condderaçlo de Vossa ExceUnc1& a
anexa Convençlo Interamaricana para a Eliminaç!o de Todas as
Formas de Diacrl!llinaçlo contra Pessoas Portadoras de
Defici~ncl., .sslnada em 7 de junho de 1999.

2. A Convençlo foi adotada e as.inada por 20 Chefes d.
Delegaçio je ;laíSl!S membros da Organuaçio dos Sstados
Americanos (OEA). incluB1ve o do Branl, presentes A 29'

As'embl~ia·Geral da OEA, realizada no per10do de G a 8 junho
.de..1999 , na C~dade da Guatemala.

3. Idealiza~ no lntuito de fortalecer o sistema
interamericano de pl~tllçio 11 promoçio dos direitoa humanos, a
Convençlo contou, em sua el.bor.çlo. com a ativa participaçlo
do 9rasil, que teve contempladas as expectativas nacionail
quanto ao tema.

•. A Convençio tem por obJetives prevenlr e eliminar a
dilcriminaçio contta pessoas rortadoras de deficiAncla e
proplciar sua plena 1l1tegraçlo socul. Tendo em mente a
consecuçio destal metas, o texto estabelece compromlssos

para os seus sigr~tários nas áreas legls1ativa, social,
educaCIonal 11 trabalhista, entre os quais, a adoção d.

medidas para que oa edifícios e veículos que venham a ser
construídos ou fabrlcados facilitem o acesso e uso da pessoa
portadora de defiCIência; a eliminação, na medida do

pOllível, de obstAculos arqultetOnicos, de transporte e

cOmunlcações que existam; a implementação de políticas
voltadas para a pr~renç!o e tratamento de todas as formas de

deficiência; a reabilitação, educação e formação ocupacional
da pusoa portadora de deficlAnc1a; e, a sensibilização da
população. por melO de campanhas de educação, destinadas a
eliminar preconceitoa.

5: Tendo presentes as razões acima expostAl, e CO!lI
Vlltas ao encaminhamento da Convenção ao Poder Legislatlvo,

elevo à consideração de Vossa ExceUncla o anexo projeto de
)lens.sem ao Congresse) Nacional.

Respeitosamente,

!l::::.t::?-
Ministro às Estado das Relações Exteriores

CONSlOERANDO que a Clrtl di OrS0nJzlçlO do. Estldo. Amcricano., em seu
IniSo J, ), estabelece como pnncipio que "o jusliça e a .egurança soeiai. sio balCs de uma
pu durlldoura'\

PReOCUPADOS com I discriminação de que tio objeto as pessoas em rmo de
SUII deficlonclu,

TENDO PRESENTE o Convêlllo ,obre I Reldlpr.çio Profillionnl e o Emprego de
PellolS Invalida0 da Orflinin,ilo Inlernoclon.1 do TrRb.lho (Convênio 159), • Oecllrlçlo
dos Direilo. do R_dado Mental (AG 2612856, de 20 de dezemhro de 1971), a O..I.roç~o
d•• N.,ões Unid.s do. D"oilo, d.. 1'...01. Portador.. de Defictencil (R..oluç~o NO 3447,
de 9 d. de..nlh.o de 1975), o ProgrRma d. Açio Mundill porl "' P".OI' Portadorl' de
neficlêncla, IrroVlldo pel. A.l2mble;. Geral du Nlções Uuidl' (Re",hlç~O 37/52, de 3 úe
dct.emhro de i<>82): o PrDlocolo Adiclon.1 iI Convcnçao AmtfiCllna Bobre Direi,oB lIumono.
em M:\ténn de Dire;loJ Fconônllco!, Socr:us c CulturAIs, "PrOf.ocolo de Snn SAlvadar"
(19aR). OB Princip'o, po" o Proleçi!o do' /)oen,,, Menl... c P'" o Melhori. do
Atendi","nto de Sa"de Mom., (AG '161119, de 17 de d....nilro de 199/), n f)..lllIaç~ de
Cnrlc•• d. Orgnnl1lçno l'an.Ameri.an. di Saude, o resoluçilo !obre O !iIU.çiio dM pesa0'!
pOf1od"r" dc deficlênci. no ('onUnel1le A",encono (AGIRES 1249 (XXIII·O/93)], 15
Norllln~ l fllírnrmcl t:obre 19uald:u.lc de 0pol1uludadcs p:l.TI. as Pessol'l" Portadoras de
nolielên... (Mi '\8/%, do 20 de de7emhro de 1993), a Oedor.çilo de Manogul!; de 2(1 de
de7emilr., rle IQQ1, a I)eclarnf~o de Viena e I'rograml de Ação oproYntlo~ pela Conferêl1dl
Mundiol ,oh" l)ireíto.lhnllOno., do. N.çõe. Unida. (157193), • re.oll1çHo .nbre. 'lIua~o
d., I,...n.. portndor.. de deficiênCln lIO Ilemisrcrio Americnno [AGIRES JJ~6 (XXv
OI9~)J c ° C'oml'romiCKo do 1'.110mo eOm.S Pessoas Portndoras de DefiCiênCia 110
Conl;'lenle Americano [AGIRES IJ69 (XXVI.OI9G)j, e

,OMI'ROMEl'll)OS o elimin.r o dt!crtminlçlo. em lodas suas fom,.. c
mel1if"lOçõeJ, contra e5 P"'031 pOf1edorn. de delieiênc.. ,

rONVIl:RAM no "'8umle

ARTIGO (

Para OI efeito. duta CClnwnçio, enlende~Je por:

o temlO "deficiência" sjgniflcII Ul11a rlllriç50 nllicl. ntentaJ oU senlOrinl, d. nAturna
ptro,.".n!. ou IrAnJilórlA, que limita a capacidade de I!x:erc:u lima ou ",ai. atividade.
NHna,.i. d. \lIda diilrta. clIluaada ou _arlvada pelo A,nbJente econ~mjcD 11 soc;al

2, Oim;mioaclo e!llllCa 11 penans oor!ldor&s de deficiêncil

.) O termo "dilCrirninaç.lo contra II peSlo~s portldora! de deficiEncia" signlfiea
toda d,fere.ellçlo, excluslo ou rellriçl0 bu...dl em deflciêncll, anlecedente
de deficifncll, camequlncia de deficiência anlerlor ou percepçlo de
d.Jieiência presenle ou pauada, qoe tenhl Oefeito 0Il propósito de impodir OU
anular o rlCOllhe<:imento, gozo ou .....cicio por parte das pcuo.. portadoru
de dafic1tncil de seus direitos humanos e suu liberdades fundamentais

b) Nl0 ronslt!ui discriminaçia I direrenciaçlo ou preferênCia adotada pclo
Ellldo Plrte plra promover a inttgrlçio social ou o destnvolvimento pessool
dos portador" de delicilincl., desde que a d,fercncil~o ou prelOr.ncil nio
limite em si mesma o direito i igualdade dessas peS101S e que tias nlo sej.m
obrisadas a lceitlr rll direrencilçio ou preftfêneia Nos CI"" CIO que I

lesi.l.çlo inlerna pl't\leja a dcclaraçio de ioterdiçlo, qUlndo for n......ria •
llfIropriadl plra o seu bem.csttr, Cllll\lo conllltuira disc"minlçilo

AR'fIGOll

R.la COCtVe11Ç~ lem por objelivo preveuir e eliminar .odu ns f"mUls de
diserimino,io COlllra 11 peIlO.S portador.. de deficiencl. e p.op'cior IIUI plenl IIllegrlçio
àsocied.de

ARTIGO III

Plrl a1ca11Çar os oojelivo. dtlla Convençlo, OI Estados Panes comprometem·se a'

Tnn1l.r IlS n-.edidu de caraler Icgida.tivo, social, educacional, trabnllusla. ou de
qunlltult" outra "Jlureu, que lejaOl ueceuírlas para elhuinlr I di$Cfimif1lçJo
cnuttA M pelu:m. IlOI1l1oorar de defiCiência c prnporciOlU'lf n IIIIjUII IlICHa
inlegrlç-Jo , sociedade, entre :tI 'luni' as l1tC(hdas abaiXO cllllll1eradu, que nAo
dcve,nw colI.ider.uIRs exclu'lvn'l
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1\ COll\\ssão elaborara o seu regulamenlo mterno e o nprovnrá por maioria
absoluta

portadorns de deliclenc.n Os rell1tôrios tambem conterão toda cireunstancl> ou dificuldade
que nfe(e o grnu úe: cumprnnento decorrente desta. Convenç.io

S A COI1l1SSn.O sera o foro encarregado de cx,amtnar o Jlrogres~o registrado na
aplicação da Convençiio e de interc::unhinr cxperiênc1íls entre os Estados Pintes. Os
rel"torlQ. quo" Conullao elnborara rcnl1tírao o dcbMe hB.YHJO c illc1ulrBo InformllçKo sabre
as medidas que os Estndos ll"nes tenham sdotado em apftcaçãa desta Convenção, o
progresto alcançndo na eliminnção de todas as formas de di.scriminaçüo contra as pessoas
portadorll.s de defiCiência, n! circunstâncias ou dificuldades que tenham tido na
ímplementnção do Convenção, bem como 8S conclusões, ob~ervftçl5e$ e sugestões gerais da
Comi,uilo para o cumprimen(o proBres~ivo da mesma

a)

b)

c)

d)

medidas das autondades governamentais elou enudades privadas para
eliminar progresslvamenle • dlscrlmin.ção e promover • integração na
prfltltnçl5io ou fornecimento de ben,lJ, seNJços, in!tllfafllDe!l, progtAmU e
atividndet. tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a habitação,
o fazer, Q educação, o espane, o acosSo aJustiça e nos serviçol PQUCial1 c I'
aclvldttdes polídcas n de Idminhuraç4o;

medidas para que os edllicios, os veiculas o as Instalações que venham. ser
con.lruldos ou fabricado. em seus respectivos território. r.cilitem o
trllnSptme, l comunicaçi{o e o acesso das 'Pes~'5 ponadofas de deficiência;

medidas pnrn eliminar, niJ mcdjdll do possível, DS Dbslnculos nrqUJle!ônicos,
de transporte e comunicações que eXIStam, com a finalidade de facilitar o
acesso ouso por parte das pessoas portador.. do deficiência; e

medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar e.ta
ConvenÇiio e a legislação imema sobre esta matéria estejam capaCItadas a
fazê-lo

7 O Socretmo-Geral prestará
cumprimenta de SUM funções

Comissão o apoio necessario para o

2

a)

b)

c)

Trabnlhnr pnonlnn:unenle nns seguintes áreas

prevenção de lodas as formas de deficu;ncia preveniveis,

detecção e Intervcnção prccoce, tralamento, reab.luação, educaç~l), formaç.'io
ocupacional e prestação de scrviços com(lJelos para garamll o melhor nlvel de
independência e qualidade de vida para as possoas portadoras de deficiênCia;
e

sen,ibili7açao da população, por meio de campanhas de educação, destinadas
a eliminar preconceitos, e!;ler~611pos e DUlra'1 tllUudes que alentam conlrn o
direito das pe-;soM a serem iguaiS, permitindo desta formn o respeito e a
convivência com ns pessoas portadoras de deliclêllcía

ARTIGO IV

ART1GOV\I

Nenhuma clISPOSlÇ'O desta Convençfio será interpretada 1\0 senudo de restllllB" 0\1

permi", que os Estados Partes limitem o gozo dos drreitos das pessoas portadora. de
defiCiênCia reconhectdos pclo Direito lntern:lclonnl can.!iuetudinário ou pejos II1..Slrumenros
IntcrnaCtOlUllS vinculantes para UI11 detertmnndo Estado Parte.

ARll00VIlI

I E-;tn C\'lw~nçi\o e~tari\ :\bertn ntodos M Estt\dos membros parn c;ua nSSII1R(Ura,

na C'llindc dn (i\\"tc1l1nin, Guatemnln. el11 8 úe Junho de 19'99 c, a parllr dessa data,
llertlmllec~ra ahcrln n n«fIIntum de todos os Estados na scde da OrgallJzação dos Estados
Al11crjc.1no~ nté sUa cnuada em vigor,

,
I'ara alcançar o, objetivos desta Convençiio, os Estados Partes comprometem-se a

I Cooperar el/lre si a fim de contribuir para a prevenção e eliminação da
discril/lInação eOl/tra as pessoas portadoras de defiCIência

Estí'. t'o\wcnçKu estÍ\ sujeita a lIltil1cm;no

3. Esla ('ollvellí~o enlrará em vIgor para os I!slados ratlftcamos no IrigesittlO dia
n pArlir da dnta em que lenha s,do depositado ° sexto instrumento de ratificação de um
Estado memhro da Drgnlllzaçiio dos Estados Amel'lc.1110'

2.

a)

b)

Colaborar de forma efeliva no seguinte'

pesquisa tlenutiC'il -e tecno\ogica relaciona.da. com a prevenção das
dencicncÍlIs, o tratamento, a reabilitação e il integração na sociedade de
penDII' pOllatloru db dClltc:lél1cfn; "

desenvolvimento de. meios 11: recursos destmados Q (acUitar ou promover a
vid, indlfltnd.n\t, n 'AutQ...uriei.ncift _ a IntoStaç.llo \0.\"', .0\ condIge•• do
;gu.fdnde, R. ,acicd.d., das pcuons ponadoras de deficiência,

ARTIGO IX

I)epoi, de emrar om vigor, e,la CnnvIllção eslnrÍl aborla iI adesão d. todol olllltldol
qu. nft" b lanhl\l\\ '1\"'("'\1.1(.1,

ARTIOOX

1 Os ;nsllllJUentcPI ele rntlficaçBo e nde&fio serio deposÍltldos nn. Seeretnria-Gcral
da OrgArtizaçao dOI E$tndos Americanas:

AATtOov

I. Os E~ti\dos Partes promoverão, na medida em que isto for coerente com as
suns respectivas legIslações nacionaIS, n participação de representantes de: orgnnizações de
pessoas portadorA!; de deficiênCia, de org3J\izações nflo-govern:smentlus que trnbalhan1 nessa
área ou, se essas org!nczações não eXIStirem, de pessoas ponadoras de deficiência, na
elaboração, exocução e aV8)iaç.io de medidas e polltiCll5 para aplicar asla Convenção

2 Os estndos Partes criarão canais de collnmicação etlcazes que permitam
difundir entre n.s organizações publicas e pnvadas que trabalham com pessoas portadoras de
dellciêncill oS' avanços normnlivns e iurIdicos ocomdos para 4 eliminação da d,scrun;naçllo
contra as pessoas portndoras de deúciêncin

ARTlOO Vt

l Pnra dar acompanhamento noS comprol11iss-os Assumidos nesta Convenção,
secá c~t'i\hctccida uma Comislião paCll i\ EBmini\ção de Todas as [iormas de DíscfIlllínnção
cDntra ti, Pesço;}< J'ortadoras de Deficiência. cO/lslJtulda par um rcprcçcmame designauo por
c:ldn E'll:ldo Parte

2 A C01l1i~t:;ão rcnh1.4'ua n ~un primeml reunião- dentro dos q(J dias seguintes no
dcpb'filo do clcclUm primeiro j,lstrumento de ratificação I:ssa reunião serk convocada pela
SccrcJnrm-(icrnl da OrgnlUtnçilo dos Estados Americanos e será realizada l1a sun. sede, salvo
se um Fl'tado ('aMe orerc;cer sede

.1 Os E<lados I'nrtes cOlllprometem-se, lia primeira reunião, a apresemar um
rcJ::ItórtO nO Sccrclnrio-ucral da OrgnlUzação para que o envie n~ Comlssâ:o parn amiJise e
estudo No l\UlItO, os relatórios serão apresemados a cada quatro 81)OS

4 Os rclnt61 ínli Ilrc~aratfos: em virludc do parágrafo RIl(Crídr
L

deverno Ulc(uir as
mcdida~ (llIC os Estudos lUcmhr(l'i t1Verem adotndo na aplicação dC"'itõ\ Convenção c qual<luer
progrcs-;o a1can~ado na eluninnçno ele louns n5 lormas de disc.riminação.colUrn as pCSSO:lS

2 PaI"(\, cnda f!o;lndo <\UC ra-u{1cnr 1\ Convenção ou a.derir n ela depois do depósito
do se~to U1strulnellto de tntincnção, ti Convençno enlrnrá em vigor na trigésimo dia a partir
da data em que esse Estado tenha depositado seu instrumento de ratificação ou adcsito

MT1GOXl

} Ql1nhfuer Estado Pl1ne pod~ra formular proposln'l' de emenda a C!Un
C'mwent;ão As letcl1d;l~ propostas serão apresentadas a Secretaria-Gemi da OEA para
dislrlbuição nos Eslauos Panes

2 A~ emcntÍ:l"; cl\{rnn'fo em vigor lMra os nslados r-ntificnnfr:~ dn~ JIICSlIH\S nn
dnlll em {llle dui.. lcrços du'li éSlados l\mtcs lenham def'Q!'1itado o respectivo Inslnunenta de
tnlil1caçRo No 'l"~ 'e rercre ao reslante dos I!stados I/artes, entrarão em vigor na datll em
que dei'0,narem 'cn, re<i'eetlvos 'nstfUmenlos de ratilieação

AR11GOXIl

OI> \1c;l:ldM I,mle'l'l\n fornmlnr rel\crva" Ac~tn Convenção no momento de l:ltiticn-h, au
í1 cla aderir dc"<dc que (H:llnt: rc-;cfVm: uno seJ:l11l IUcompilth:cis col1l o objetivo I! proJ1ÓSlto da
Cllll\'Cftt;iin ~ VCf~ent ~tlhre lima ou nU\1S dl~rO.slçües e:ll1ec1f'icas

AR11GOXlII

1',ln ClUIvrn,,;o vigo",,,; indclillidnlllente, mas qualquer E,tndo Parte floderá
dClllllldn-la OiJl'llUl\lrJlln de demineia será deposilado /In Secretaria-Geral da OrgslliZJlçilo
du-; n"<tnd(\ilt Amcricnllot; Decorrido um ano 1\ partir da clnlo de depósito do in'IMJmenlo de
dc'nuncin, n Cc\hVtllçfin rt'~!lnrâ Ml1\ efcitns rarA o Bstndo denunciante, f1cnnnncctndo em
vigor \,nrn m dcmnlt: E~lnd('l~ (lnltc5 A dct\\u\c\':\ não eximirá o c.!tlndo Parte dno; ohrign.çães
(file lhe illlf'lil? e'litil f'nnvcrlçãu com re5(lcifO :I qunlqucr ação ou onussão ocmridn allCcs da
d~ln em ljlle nllc1\\1nuJalivcr pWdU1Jdo 5tlJt cfcilns
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ARTIGO XIV

. .. o inslrtlJn~llo original de.lla Convenção, cujo. texto. em espanhol, fr~
11111".• pntluatrê. dn 11IlIalm.lllle alllinlilllu, M<i dapoMladn na RllCfelaria,aaral dn
Or~anluçlo ~I Esl&dD~ AmllflClMI, que enviará cópia aUlenlicada de leU IClllll, paII
rll'lIro o pubhllaqAo. ao S rildo du N~., Unia.., em eonlbrmldade com D N1lgo
102 da Cart. das Nações Unid .

2. A Sem-e!arla·Ger.1 da Organização do. mlados Americanos notificará D'
liSI~5 membrosd~ Org.ni.Zlçio eo. EmdoJ que 11verem adMido à Convell~O IIlbre li

mtnaluras, os ~po!lto. dOI m!lrumenlos de ralifle.çio, adeslo ou denúncia, bem
sobre as evenlulls reservas como

AvilO n' 1.828. C. Civil

'dlscnmIMlIÇão' do definidos no artigo I do tllXtO

No ilmbrto da Canvençio. OB EstadOs Parte.
compromelem·y a tomar as medIdas da carjtar leglalativo. SOCIal, adUC&CIonal.
trabalhista. ou de qualquar oulta natureza, qua sejam nacellSáries para alimlnar a
discnmlll8Çllo contra as pessoas portadoras de dalicl6ncla e proporcionar sua
plena ,~ â lOCllldade Os Estados Partes eatabelacem all1da o
compromta80 de cooperar enlta SI para atingIr os Objellvos da ConVlll1çio e a
colaborar em pesqUUI8 ci8nlilica 11 locnol6glca e no ~VQlvimenlo de melOll e
l'IlCUl'SOS relatIVOS a aspectos de prevenção e reabilitaçilo das de1lco6ncias e
integraçAo tolal à socledade dos portadorell destas.

Será estabelllClda uma ComlSllllo para a Elknlnltçllo de
Todas as fonnas da O'scnmlnaçio conlta as Pesooaa Portadoras de De1lcl6ncia
com o lmudo de acompanhar os compromissos aasumldos na p-m
convençio

ele 1999. o lexlo da Convenção admfle a formulsçJo de meervas a
esta, desde que nio lI8jam \l1competivels com &eUo~ e propóa\to.

Êo relatório

11 • VOTO DO RELATOR

.• ~ a ... Secretaria Mmupm do Ilxcelem!uono Senhor I'mulent<t di

~~orelativa ao texlo d. Convonçio 1lIteramericana poro oEliminaçJo ele Toda u Fomw de

DiienminaçIo eDI1tra u Pe.-s P<>rtedoraa de DcflcJ!DcJa, realizada IJD período de 6o 8 de 'unho
de 1999, na cidade da G.-naI.. J

~
Chefe daeu.CiVIl

da Presidência da Ropública

A Sua Excelbía o SenboJ
~n UBlRATAN AGUIAR
Priinciro Secretírlo da em.ara do. Deputados
BRASi.LJA-DF,

COMISSÃO DÊ RELAÇÕES EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

(. RELATÓRIO

Nos termos do artigo 49, I, da Constituição Federal, O

Exmo. Sr, Presidente da RepúbIicIl sullmele à COII8ideraçêo do Congresso
Nadonal Otexto da Conva;,çAo Interarnericana pera a Elírninação de todas lIlI

Fonnatl de DisaiminaçOO contra as Pessoas POI'ladoraS de DeficiênciII, realizada
no período de 6a8de junho de 1999 na cidade da Guatemala.

Na exposição de rn<Xivos que acompsnha aMensagem em
eplgrafe, .o Exmo. sr. Ministro das Relaç/Iell Ex!IlriorII mma ler sido a

pt'esenteC~o auinada p<lI' 20 Chefes de Delegaçlo de pa{set lllIlll\brOl
da Organização dos Estados Americanos - OEA, tendo lido O Brasil ativa

participação na e1abortlçllo do texto.

AConvençflo tem corno objetivo llfMlIir ee~minar tod8lI
lIlI formas de diacriminaçio contra 118 peII08S portadoraS de deficiêncja e

propiciar a sua plena integração à 1OCledade. Os termos 'deficiêncía' 11

A presen18 Convençlo amplia o ...lema Interamencano de
protllçio lIOtI direitos humaflOll Introduzllldo pioneiramenle o princIPIO da

proleçAo a da nio dlscnmlnaçAo dos portadorea de defici6ncla como objeto de
acordo multilateral.

o cempo da normatizaçllo e reconhttcomento doa dlre_
humanos é relativamente novo e ...lá em conatnJçlio. Oasda a BpI'OVlIÇIo da

Declaraçlo Universal dos DJrtlltDS Humanos pela AuemblélB Geral du NlI9ões
Unld8ll, no ano de 1948, vem se Im.nsdlcando o reconhecimento dll novas
espécies deeses direItos, tanto no orclenamenlo Jurfdteo Interno de cada pars.

como por melo da elaboraçAo de atos Inllll'lUlClonatl mullllaterals. O texto de
19018, um marco fundamental nl hlstó...a do reconhecimento dos dil'llflos
humanos, proclamou o principIO geral da igullldsQe e liberdade dos _

humanos e da nlio dlscnmlnação.

Ao longo do século XX. foram sendo proclamados dlrllllos

por grupoll ou lemas específicos, como mulheres, crianças, direitos relatiVOll 10

trabalho, condenllÇlio da prática do l1ICISmo. entre outros Entrl!lanlo, o
I'lIOOl1hllClmento dos dirertos dos portadores de defiCl6ncia como um campo
pr6pno é bem mais recente e só agora começa a ser normalizado no p/ano

mtemaciol'llll

Conatrtui um desafio para a humamdade a llUplll'llÇlio de

seul limites e o reconhecimento da riqueza da dlYel'lldade humana e dM
distintas experiências de vida. Nlio sendo discJiminados e tendo acesto aos

meIOS para desenvolver pJenalMllte suas capacidades, OI portadores de
delicIêncJa 16m muno a conlnbuir para a sociedade onde vivem.

A. aprovação do prtl88l1te ato internacional vem reaftrmar

pen os prÓprios brasileiros e para a comumdade intemllClOnal o compromisso
que lemos com o reapeito aos direrlos humanos em nosso Paíl

Pelo exposto, volo pela APROVAÇÃO do texto da

ConYel'lÇio Interamericana para a Ellmmaçio de todaa as Fonnu de
Discriminação contra as Peasoas Portadoras de Deficl«lcia, resli28da no período

de 6 a 8 de JUnho de 1999. na CIdade de Guatemala. nos lermos do projIllo de

d8creto Iegllltltivo em anexo.

.....eom"", ..J.".:~ ""..
~~LPI
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PROJETO DE DECReTO LEGISLATIVO N" , DE 2000
(MENSAGEM N" 1545, DE 1999)

Aprova o texto da ConllllnçSO
InlfJramericana para a Ellmmsçllo da todas as
Formas da Dlscnminaçlio contra as Pessoas
Portadoras de DaficiiJnc/a, f'88/izada no
ptJrlodo de 6 a 8 da Junho de 1999, ns CIdade
da Guatemaia

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1· FIca aprovado o texto da Convanção Interamencana para a
Eliminação de todas as Formas de Dlscnmlnação contra as Pessoas Portadoras
de Deficiência. realizada no período de 6 e 8 de Junho de 1999, na cidada da
Guatemala

Parágrafo únICO. Ficam SUjeitos à aprovação do CongresllO Naçional
quaisquer atos que possam resultar em revisão da refenda Convençllo, bem
como quaimluer ajustes complementaras que, nos termos do inciso I do ar! 49 da
Constltulçlo Federal, acarretem encargos ou comprom.sllOs gravosos ao
património nacional.

Ar!. 2" Esta decreto laglslativo entra em vigor na data de sua publicaçllo

sala da Comissão, J!~ ,de """""'" (;"O de 2000.

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores ede Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Mensagem nO 1.54S199, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
Decreto Leg18tllUvo que IIpresenta. acatando o parecer do relator, Deputado
Clovis Volpl.

Estiveram presentes os senhores Deputados: Luiz Carlos
HIlUJy - Presidente, Viltorio MedioU - Vice-Presidente, Amon Bezerra, Clovis
Volpi, Coronel Garcia, José Teles, João Castelo, José Carlos Elias, Nelson
OIach, Silvio Torres. Vicente Caropreso, Alberto Fraga, De Velasco, Lamartine
PossUa, Paulo Kobayashi, Synval Guazzelli, Antonio Feijão, Edison Andrino,
Gessivaldo (saias, Jorge Pinheiro, Aroldo Cedraz, Átila Lins, JoaqUim Francisco,
José Lourenço, José Thomaz Nonll, Leur Lomanto, Werner Wanderer, Abelardo
Lupion, Jorge Khoury, Milton Temer, Nilmário Miranda, VIrgílio Guimarães,
Waldomiro Fioravante, Eduardo Jorge, Aldlr Cabral, Cunha Bueno, Haroldo Lima,
Jair Bolsonaro, Edmar Moreira, Airton Dipp, Fernando ZUppo, Aldo Rebelo, Pedro
Valadares, Sérgio Reis, Joao Herrmann Neto eRoberto Argenta.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000

_2~~
Presidente

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 420, DE 2000
(DA COMISSÃO DE CII:NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM NO 118197

Aprova o 010 que renova a conceeAo outorgada à RiKfIO Cunura da Dlvin6pohs lida.
p8I8 explorar 8erYlÇO da radlodlfu!3o sonora em onda média, na CIdade de Divln6pobs.
Estado da Mmas Gerais.

(À COMISSÃO DE CONSmUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54»

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar! l' Éaprovadt> o alO a que Be refere o Decreto da 14 de janeiro da
1997, qua renova, por dez anos, aparbr da 1° da l1llllO da 1994, a conce~saoout~ à
RádiO Cultura da OIVln6poliS Ud8 , poTslIlql1olar, lllllI1 dlrerto da exciUSlVldede, llllI'ViÇO de
radlOdifuslo sonora em onda mécbs, ns CIdade de Divul6polis, Estado da Mines GemIa.

M 2" E8le decrelo legmlabvo enlra em VIgor na data de sua

58ls da ComIlSAO, em 29 de março de 2000

4f
~~

De OSFIt.HO
l8SId8nts

CAIIAR.\ DOS DBPU'l'ADOS

MENSAGEM N2 118, DE 1997
(DO POOER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do CongrsBBo Nacional o ato conBtlll1te do
Decreto de 14 de janeiro de 1997, que "Renova a concessão da
Rádio Cultura de Divin6pol1s Ltda., para 8zplorar serviço ds
radiodifusão sonora em onda IIlIdia, na cldade da Divinõpolis,
Estado de Minas GeralB".

(lS COIIISSOES DE CIEIlCIA E TECNOLOGIA, COIIllNICAÇ!O E
INFORMATlCA; E DE COllSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ!O (ART, 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do anigo 49, inciso XIl, combinado com o § 3' do anigo 22), da

Constitu.iç.1o Fedm!, sul1neto à apreciação deVossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor MiIlimo de Estado das Collllllic8çi5es, o 110 collS!llllte do Decreto de 14 de

jmeiro de 1997, que 'Reoova acoJmlio da Rádkl Cultura de Divinópolis Ltrla., pera explorar
serviço de radiodifuslo sonora em onda médla, na cidade de DiviDópolls, EswIo de Minas Gerais'.

Bd, 22 de janei ro de 1997.

,~(~~l-
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,!limo Senhor Presideme da Repúblicl.

Submeto i COllJIde!açio do Vom Exulênl:.. o incIllIO Processo Administnnvo n'
50710 ooo260i94, em 'lI't alUdio Culmra de DÍVUlopol15 Ltdt, ori~. Rídlo Cullura de
DMnopolis SA, solicita 10ll0V\lÇill da concenio para ""Piorar sCfVlÇO de rwodiliJllio sonora em
0Dda médlI, Dl cidade de Divmopolis. E5lIdo do Miw G«a1~ ouwrgada collfomte Poruria
MVOP Q' 60, de 20 do~ de 1946, rellO'llda nos tenl\Ol cio DecrttO n' 00 278 de 3de outubro
de 1984, publicado no Diário OfieW da UniID lIftl4 sesuime, por dez anos, a~ d. I' de_
de 1984. cuin ,,,... '-.idwl da lIIItOIp foi mantirlo pelo Decreto de 10 de IDIIO d.I991

2 a.vo qlII oato cú 01Il0Ip ori~ está llIIPIIldo jurídicamcole, consídmDdo li
~ tllIIIióu YJf, Li rr s.ns, de 23 do juIIho de Im, e Illl~o n' 8&.066, de 26 ele
J-im de 1!lI3, qcMI a~w, que CQlllÍdenIIl como defeodot OI pedidol de lllIlll'IaliD
~ YJf, lixIiIa dMfa e lIill óeciâldoIlD tÓllll1llO do praza de~ da collCeISIo ou
~ .m. por iJoo, Ideiâdo o fimcioIlamarto preCário du~ mamo qumdo
íçindIIB~0IlICfPJ.

3. COIIl_~ licito ése conclUIr que a torminaçlo do prazo da outorga ou
a peadôncia de llI& t1IlQVllÇJo, a rorto ou a longo praw, alo dllltllllmt. necessalÍllmlll•• a
allaçio cio~ pmltdo, pod/.Illllll oproceuo da renovaçlo RI' ulunwI<l

4. Em1IIláo!l'OlO'l1dt1 ootorga em apreço oato colTtSpcndente d....era allinalar que a
renovaçio ocorrerí aJlIlI1r de I' de lDIlO de 1994

S Necu COClÍ<I<tridIde, e em ablervinallO que ditpõe I Ui n' 5785, de 1972, ellOU
RJtpIlamo:oIo,~ n' 88 066, de 19S3, llIbtnoto o _o a IlIpenor considmçio de VOIIl
Exl:d!oc:ia pIIl óecisIo e m1mliuio da mal!Iit. ao CongtalO NacioMl. em cumpl1lllti\l\O 10 § 3'
cio artigo 223 da CQl1Sláui.;io

""" r:7't/:/ i

/SERGlO MonA
~ de EJudo du COItlUDlcaçi\ts

DICRlTO DI: 14 DE '::ANEIRO DE 1m

o I'RUmUTI: DA Rn'ÚlUCA, 00 uso du ltribuiçóc& que lhe confuem o.
aru. l4,lneiIo IV, "223 da CllIlIlilulçio, "11M ttrIllO. do art 6', inato Ldo Decreto n' 88066, de
26 ele 1_ de 1m, e talCIo em \'ittI ) que COllll& do Procesoo AdmiIóItTuivo n'
50710.~,

DECRETA:

ParíIrd> ÚIIÍO,. A exploraçlo do le''VIço d. radlodúilsio. cuJa outorga e ren<Mda
par _ Decrtlo, reeer-a&4 )><10 CIldiIo BtISlIoua de Tt\ecolllll1llCaÇÕ6, ItII subsequentel • HlJII...-.

Ar!. 2' Bolo *... __ produZri eú:iC<Jo lqIjJ .,os cIelibmçio do COII8fttlO
NacioMI.IIOI-do 131do Mt. 223 d& COllItiWi;lo

Ar!. 31EJla DoctelO _ em vitor Il& data dolUl publicaçIo

BtulIIa.l4 de ,ane1:o de 1997. 176tdal~ e 100·d&.RqlIIblia.

Z(,"".i....

Ent.1MI"Í'» 0= ~O~I:lr.'...I .),j"-,,,uen· loJ i::'b:dl'lll:>:>urr '::ttl:.o~ ~"l(b..'l'c oh

[k\yJ;ill:3.m CJ:.I $.Il:\II!\~ ~ !llIt:tIL"Ár, .ij Cor.~'~'1'",)JII]! 01 :!to :r,n:lW.~ JJ :.lw.z:r - 'lc

j:ndro co ')'; ~l)! >t1lJ:''O.L·:r n:e.!Ôt" ''J109a:ll1 iRàJÍI: CJI~:u.d~ li'-r,j~cÍ>: _<iL,.1:I cloaÚ

ic D.~rr />.".~ F~~ ':<'l~; G.tJ>S.

,-----"(- -~
....~-__ .. "__ ç'-:,,'i'J-v... __ ':

('lJ)í IS [)~ llA.{RO~ CI?', .\LH\:
\Iini",,,, I.::.m:.o (·,~I~ ~a C:.;.: 1:Í\.1

Wlj1rt'iril:tia :lJl.J(cnl"~·c~

~ SUt J:. ....>:::tn~l:. "'I ;-':~nnJr

Oenlll!ú. i'.ll.~':J~ :.~vr-0i •
P:'::n:-::r :<ct:r~r.!r~ .. ..:O' '.. ·.':U:;\r.l'~ .1t'çl.J::d~'Ç

1l1l4SILL...·llJi

COMISSÃO DE CIÊNCIAETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÂ'TICA

I· RELATÓRIO

De cooforrnidade com Oart. 49, inciso XII, combinado com o
§10 do art, 223, da Consliluição Federei, oExcelentíssímo Senhor Presidente da

Repúti:a submete àap.'OOação do ~resso Nml, por mek> da Mensagem
nO 118, de 1997, oato que renova aconcessão outorgáàRÁDIO CULTURA DE

DMNóPOLlS LTDA, para eXI*Jrar, na ckIade de Divínó~, Estado de MIias
GeraIs, sem dll'lto de exclusividade, seMyo de radiodifusão sonora em onda
média. \
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Atendendo ao dl8pO!lto no § 3° do art. 223 da Conatitulçio. a
matéria foi enviada 80 Poder Legialativo para a devida apreclaçio. uma vez que o
&lo aomente produzirá efetlos ap6a a dehberaçio do Congrasao Nacional.

Cumpre-notI. portanto. opinar sobre 08 aapectos técrucos e
formaIS da mlténa submetida 80 exame desta Comiado, l10ll termos do Inciso 11,
allMa "h", do art 32 do Regimento Interno.

11 - VOTO DO RELATOR

o processo de renovaçAo de outorga requerido pela RádIO
Cultura de DMn6pohs Uda. executante de selVlço de radlodifudo sonora em
onda mécha, na cidade da Dlvinópolla. Estado de Minas G8I'llIa, encontra-ae de
ac:ordo com a pmtlca legal e documental aMente ao procesao renovatóno e os
dOCUmentos Juntados aos eutos indicam e regulandacle na execuçAo dos serviços
de radlodlfusAo

Todas aa exigências da ResoluçAo nO 01. de 1990. dilata
ComlllSAo, foram &tendidas e os documentos Juntados aos !lutos indteam a
regulandade na axecuçAo dos serviços.

o ato de renovaçiio de outorga obedece aos pnnclpioll da
constitucionahdade, especialmente no que se ~ere aos artlgos 220 a 223 da
Constrtulçlo Fedaml. e atenda às formalidades Iegaia, mobvos paios quais somos
pela homologeçio do ato do Poder executivo, ne forma do Projeto de Decreto
LeglslRlivo que ora apresentamos

"Sala da Comt~~ de~ de 1009

Deputado~ ABREU

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1999

Aprova O ato que renova a concessIo
outorgada à Rádio Cultura da Divinópolis lida.,
para explorar serviço de radlOdJfusAo sonora em
onda média, na cidade de Divin6pohs, Estado de
Minas Gerais.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere O Decreto de 14 de
jIlnellO de 1997. que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 1° de maio de 1994. a

concessão outorgada à Rádio Cultura de Dlvin6polis lida.. para explorar, sem

direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ciclada
de Dlvln6po1is. Estado de Minas GeraiS.

Art. 2" Este decreto legl8lativo entra em VIllOf na data de lUIl
publlcaçio.

de~de1999.

~
Deputado JO ABREU

Rei

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaçAo e
Informática, em reunião ordin:ária realizllda hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado Jose de Abreu à Mensagem nO 118197,
IIOS termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente: Salvador Zimbaldi, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Albérico Cordeiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio
Semegbini, Luiz Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Silas CâmaIa,
Nilson Pinto, Átila Lira, FrancistôlUo Pinto, Gessivaldo Dias, Hermes
Parcianello, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Nelson Proença,
Jorge Costa, zaire Rezende, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci
Sobrinho, José Carlos Aleluia, Jose~ Bezem., José Rocha, Maluly
Netto, Vic Pires Franco, Paulo MagaJhIes, Marcos de Jesus, Nelson
Pellegrino, Pedro frujo, Walter Pinheiro, Babá, OdeImo Leão, Oliveira Filho,
Paudemey Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Or. H6lio, Eurlpedes
Miranda, Evandro Milhomen, Lm Enmdina, Almeida de Jesus, José
Aleksandro, Agnaldo Muniz eBispo WandervaI.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000.

~lt..d.o
SANTOS FILHO

Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 421, DE 2000
(DA COMlSSAo DE CJt:NCIA ETECNOLOGIA, COMUNlCAçAO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM NO GeOJ99

ApIOVa o alo que _ 8 permlHlo ouIclglIde .il FundaçJo NoMa 8anhlJlll da Penha do
e.pfnto San'll, 0IIgIMliIrnenle 0\llQlg8dI .il lUdIo~ de CariacICa Ulla., para
explorar l8IV1ÇO ele radlodIfua6o _ em nqll6nclll modulada. na Cld8cle ele VIIórIa.
EItado do Esplrlto SInlo

(A cOMISSÃO DE CONsmu!ÇA.O EJUS'l'lÇA EDE REDAÇ.l.O (ART. 54»)

OCONGRESSO NACIONAL decretI:

M 1· É llllf'O\'lIdo o ato a que Illl'llfere a Portaria ri' 82, de 7 de
jUl1ho de 1999. lJl8I'811OV11, pQl' dez 1lI1OI, a partir ele 17 ele JlI'l8lfll ele 1995. 81le!"'iuIo
outorgadI /I FundaçIo NoIN Senhora da PonhII do Eaprnlo Sllnlo, cnguwiarnenla
outorgadI à RádIO !llfuIOIa de' ClI1aclca Lida.. pIO explorar. lIlll dwlllO ele
IXClUIMdIde, lIeIVlço de lfIdIodifuIIO _ em freqQ6ncla modulada, na CldIde de
VIIória, EallIdo do Eeplnto Santo

M 2" fale dIcnIo lIgoIIativo anIra em vigor l'llI data de lUll
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;~ENSAGEM N~ 960, OE 1999
(DO PODER EXEC\l'l'IIIO\

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PORTARlAN!! 62 I DE 07 DE JUNHO

Março de 2000

[]E 1999,

Sublleta II apuc: açlo do conqreslo NaClonal o ato constante da
p t ia n~ 62 da 1 de Junho de 1999, que ranova per.usao II
or arao Noa~a Senhon da Penha do Elpirito santo,
'~~anlllllBl\te outorgada à Rádio Ol!USOU de CariaClca LtdA.,
~;r~ explorar, SUl direlto d. ."ClullVldAde, serVlço ~:
r&diodifulllo S(lnara BIIl. !raqü6nCla IIlOdulada, na c1dada
Vitória, Eatado do Espirlto santo.

" OIIISSOU DE CIIllCIA E 'rECNOLOG~l, COl!UIIICAÇ10 E
flllO~TICA; E Ill! COlIS'l'I'lIlIÇJ.O E JUSTIÇA E DE REDAÇJ.O (ART. 54))

SenhDres Membros do CongresSO NJOíOllli,

Nos temlOS d<, anJiO 49, mciso XII, combmado COlII o § 3' do artigo 223, de
CollSlitUiçJo Fedm1, sublntU. ilpreciaçio de Vo.... Excel/llci ICOl1lpaohldo de Exposiçio de

Motívos do senhor MintSltO d. EIlAdo dasCom~ o oonswue do Portara ri- 62. de 1

de junho de 1999, que rcllO\IlI pemuHlo à F1IlldIçIo No... ScnhonI da Penha do E.píri~ ~lIlto,

onginlnl11lCl1te oUlllrpd& à Rádio DililSora de CariICIC. Lã. pIll explorar, ,em direito ~
exclusividoóc, SCIViÇ<l de tIdiodifusio sollOll em freq!lência modu1Jda. na cidade do Vit6ru..

Estado do Espírito Santo

BtISlli.. 1, de julho do 1999

o .STRO DE ESTAOO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de SUIS abtuiçóes,
cooforrne OMposto no aJ1 fi, Il1ClSO 11. do Decreto n! 881lll6, de 26 de janeiro de 1983, elsodo em
Vista oque~ 00 l'tllrMso Ad1rIínisIIatM? n' 53e6O r0J407194, resol\'e

Art 11Renovar, de aeoldo com oaJ1. 33, § r- ,da Let n! 4,117, de 27 de agot\O de
1962, por deZ anos, aprt de 17 de janeIIO de 1995, apoolllssão para e., sam dirato de
excIUSI\IdadQ, oS8MÇO de radiOdlfusão sonora em freqiiêncIa 1I'IOliJIada, na CIdade de Vm, Eslado
do ESjlÍ~ sm. lXiorgada ex%Ji'nnefie àWo lJusofa de Canaca LIde., pela POOn f,t n'
68, de 13 de }nlD de 1975, renoma pela Po!tana Me rf 259, de 9 de 0U'albr0 de 1965, e
lral\sfenda para aFlXldação Nossa SelIOOlíl da PeMa <lo Espímo Santa, nos termoI da Parl3la Me
n!2071, de 16 de dezembro de 1996.

Ar!. 't AelIpkração 00 seMço de radiodifusão, CUja o~a é renovada por esta
Portana. reger.y.á pelo Código IlrUleiro de Telecomunicações, leis sOOseqilenles e SEU!
~.

Ar!. '1 Este ato somente produzirá efeitos legas lIIlÓS deliberação do Caqesso
NaCIonal, nos termos do §31do art 223 da Const1lução

Ar!. 4§ Esta Portaria entra em VIg« na data de sua fllIblicação.

BrulUI 14 ae Julho di 1999.

Aviso n2 I ,052. C. Civil Em 19 de Julho de 1999

Su!lltlmá.IRCllçio de Vossa ~.ll1duaaPOltanan' 62 dl07 de
junho di 199t, peII qual _i I p8fll1tWo oIJlcl'gada ong~ á Rádoo
0lluIllla da ew- UIlL, pela Po!lIIia n' ee, da 13 de )Il'IHll de '~75, publicláa no Diíno
0IIcIal di Uniio em 17~, pila expiOrlr ltMÇO da radlOdílusio sonora em
hqú6rlcia moduIroda, na cidade de VítónI, Estado da ElpllltO Santo.

2. R..... qUI, no curso doi pIllCIdimenlol da renovaçiC, for aulorizada a
frIr!Ifer'ncia dlrtla da p.muniu para a FUl1daçio Nossa Senllool da Penha do Elplrilo SInlo,
<:Olll1lIme~ n'2.071, di 16 di daumblo de 1996, pubaQda na Diália 0li<:iaI da UnIio do
dia 20 HglIW1l'.

3, Os lX'\IftaI ,:ampetentel _ MtrUlteno manlIH1&ralI1-se sabre a pedido,
cansldtlllldo-o !nItMda di acordo com I iIglIlaçio aplicável, o que me ltYou a dlfanr o
rIqiJtIlIIltlll de rvnavaçio,

4, EIcIaraço lIll', IIOIlamIQtI do § aJ do ali. 223 da CcnIlItuIÇiO, o ato de raoovaçio
lllIIlIIIll8 prlllluzlfi 1Itl," lt{lllll lllóI dailbllaçio do COngrnIo NaaonaI, para llIIl1e lClleilo
,. llU:Itl'IllhIdo o~ ato,lICOlIlPIIl/lId do Proctuo AaIliIliIlrlIti nS 53lIeO llOOIll7!a4.
qulJltdluCl1CllfTl

Rllpertollmente,

Senhor Pnnl.1tO S<cmArlo,

Eneammho I essa Stcremril MeMllgem do Excelenú..uno Senhor Presulenu: da
Rcpuhhcl na qual submete à 1Pft"laçIo do Congresso Nacional o 110 constlnte da Pomria n2 62,

de 7 de jllllho de 1999, que mIOVI pemusdo ;. FIJlldaçIo Nossa Senhora da Penha do &pIrito
Santo, onzinanmcntc DUlorpda • lUd>o Difuso", de CmlClca LUla., para e:cph>xor _ &

OIIllod1fusill $O""" em freq!l&lcla modu1lda, na CIdade d. Vitória, Estado do &pIrita Santo.

J.~
Ministro de Estado Chefe da C... ClV11

da PtcoiMnc", da Repúbhca

~
R1MEmi\ SECRETARiA

Em,JQ..I21J 19?iJ_. c
00 O~dBm. co $onhor ~ ":l:rtt·

, tório·Geral de Mese pere os ~,.

. vldes proV\d'n~iaSQ

.Jr 'p/!DI',. ""IH' 'f,";j !<.. J....r .:l"' .........
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COMISSÃO DE CIENCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁncA

'.RELATÓRIO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO •DE 1999

Aprova o alo que renova 8 perm'-lq
outorga?~àFun~ Nossa Senhora da Penl1l
do EsPlrito Sento, onglnariamenta outorgada •
Rádio Oifusora de CarlllClea lida., para exp!Drlf
selViço de radlodifualo sonora em freqlI6nc11
modulade, na cldade da Vllória, EaIado do
Esprnlo Santo.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado oalo a que se refere 8 Portaria nO 62, de
7 de junho de 1999, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 17 de janeiro de
1995, a panmssão outorgada à Fundaç1io Nossa Senhora da Penha do E.pfnlo
Santo, originariamente outorgada à Rádío Difusora de Canaclca lida., pari!
explorar, sem dlretto da exclusIVidade, 8erVIÇO da radiodifusão sonora em
freqUência modulada, na cidade de Vl!6ria, Estado do Espínto Sento.

De conformidade com oart. 49, inciso XII, combinado com o
§10do ar!. 223, da Constituição Federal, oExcelentíssimo senhor Presidente da
República sublneie àapreciação do Congresso Nacional, por meio da Mensagem
rf 960, de 1999, oato que renova apermissão outorgada àFundação Nossa
senhora da Penha do Espírito santo, originariamente outorgada àRãdio Difusora
de Csrim Ltda" para explol'ar, na cidade de Vitória, Estado do Espirito Ssnto,
sem ãll'eito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fTeqQência
modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Conslitulção, a
maléria foi enviada ao Podar LegISlativo para a deVida apreciação. uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após adeliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos lermos do inciso 11,
afInes "h", do ar!. 32 do Regimento Inlemo.

" • VOTO DO RELATOR

pubhcaçio.
Art. 2" Esta decreto legislativo entra em vigor na da de SUl

lU - PARECER DA COMISSÃO

oprocesso de ranovação de outorga requertda pela Fundação
Nossa Senhora da Penha do Espínlo Santo, executanle de serviço de radiodifusão
llOI1OI'I em freqüénCla modulada, na Cidade de Vilória, Estado do Espírito Santo,
enconn-se de acordo com a prática legal e documental atinente ao processo
renovatório e os documentos juntados aos aulos indicam a regulartdede na
execuçfio dos S8lVIços de radiodífusAo.

Todas as eXigências da Resolução nO 01, de 1990, desta
Comissão, foram atendidas e os documenlos juntados aos autos indicam a
regularidalkl na eX9CUÇAo dos serviços

o ato de renovação de outorga obedece aos prtncipios de
constitucionalidade, especlalmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Constilutçio Federal, eatende às formalidadas legaiS, motIvos paios quaIS somos
pela homologação do alo do Podar Executivo, na forma do Projeto de Decreto
1.eglsIal1YO que ora apresentamos.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, ComUDÍcaçIo e
Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado Robério Araújo à Mensagem nO
960/99, nos termos do Projeto de Decrelo Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente' Salvador Zimbaldi, José de Abreu eÍris Simões, Vice-Presidentes;
Albérico Cordeiro, Alberto Goldman, Auguslo FIlllICO, João Almeida, Júlio
Semeghini, Luiz Piauhylmo, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, SiIas Câmara,
Nilson Pinlo, Átila Lira, Francistônio Pinto, Gessivaldo Dias, Hermes
ParcianelIo, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Nelson Proença,
Jorge Costa, Zaire Rezende, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci
Sobrinho, José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Maluly
Netto, Vie Pires FIlllICO, Paulo Magalhães, Marcos de Jesus, Nelson
Pcllegrino, Pedro Irojo, Walter Pinheiro, Babâ, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Paudemey Avelino, Robério Àraújo, Wagner Salustiano, Dt. Hélio, Eurlpedes .
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Enmdina, Almeida de J~, José
Aleksandro, Agnaldo Muniz eqispo Wanderval.

Sala da ComissA'o, em 29 de março de 2000,

f.1Z-h/./o
~~OSFlLHO

Presidente
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Elhtl 158 IMC

Março de 2000

ElrIIiiI, 17 clt agolto clt 1•.

PROJETO DE DECRETO LEGISlÃTIVO ti' 422, DE 2000 •
(DA COMISSÃO DE Cl&«:1A ETECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO EINFORW.l1CA)

MENSAGEM 1.4171Di

~ o ai! que aub'ga permitlio à FlIldIçio CuIllPl EdueIelonal MIlodia
Callguate8, pera 8lIIICIi8r MIViço de ra:liod1lullo IOIIOrlIlllI!lqfllncla ll'IClCIulá, eom
linI excluelvamenle edueaIiY08, na Iocalidlde de eataguNI, Et\lIdO de MilIa Gellll.

(À. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇ.'. EDE REIW/ÁO (ART. 54})

oCONGRESSO NACIONAL d1c"':

M. 1° Éaprcwackl oail aCJ.II18 ... a PorlMia ~ 136, de 'lT de
agosto de 1900, que oo.torgI p8fl\'IWo • FIJ'lCIa'iiO CIAnI~ MeIocII.de
CIIIpIM para 8XICUIlIC, pelo prazo de dez IIU, lIIIl cDto '!' tJICIl.'MdIdI', IIIMÇO
da l'll:!iodãIJdo sooora em frllq06ncia lT1OCiAada. cem fins~ ecb:aliYOI, na
locaIidIKIe de eatapeef, E8/IdO de Mina Gerais.

M. r Este decreto legislativO entra em vigor na dita de 8UlI

Sala da CornlssIo, em 29 de rnlIIÇO de 2000

MENSAGEM N" 1.417, DE 19Q9
(DO PODER EXEClI1lVO)

Submete à apreoaçio cro Congresso Nac!OIlIi oato COIlIfante di Por1ana 11' 136, de 27 de
agosto de 1999. que oulllrga pemqslIo â Fundaçio Cul\lnI Edueaclcinal MIloIia
Ca\aguaIeI p;n execu\ar. pelo pI1IZO de du allOS, sem dlllllil di exdUsMdIde.~
de radlocifusão SOflOliI em freqQênoa modulada, com fins excUtlvamente educa1Mla, na
iOCIlidIde de C8tIgtlUeS. EI!IdO de Minaa GeraIS,

(ÀS COMISSOES DE CI~NCLo\ ETECNDLOGLo\, COMUNICAÇÃO EINFORMATleA; EDE
CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (MT.5-i))

SmhorrsMem~ do ClIlIgI'llSlO NaciOllll.

Nos lelInOS do artigo 49. inCISO xn. combinldo com o §3' do arugo 223. dl

Ccnstituiçio Fcdcnl. sulxm:to àajnC~ de VOISI$Exa~ lCGmpIlIhIclo de Exposiçia de
MWvos do Senhor Ministro de EIIado das ComllllCI9ÕtJ. o110 tIillIlJIie da Portaria~ liG, de 27
de apto de 1999, qUt' outorga permissio à FIIlldaçio Culnnl Educacioaal Melodia Cataguuts

pIIll ccccutar, pelo pmo de dez 1lIOS. sem direito de ccclusividade. lerYlÇll de lIdiodifusio IOlIOTI

Illll fiIqllEncia mociulId4, com fiIll ccclusiVllllCllIl: rdUCll1VOl.1I& louItdade de Catquates. EtIIdo
de Minas Gcrus,

Brasiba. 23 de settli:Jro de 1999

EllCMlIllho I V_ ElallncíI o~ lo.dnInIilItI'O ~ S!lXXl 001'7&IIl8, clt
inlnM da Fll1dIçio CuIUal Ecb:Ii:ionIl MIIodII di CalIguuH. objIlD di pIllIiIIIO pIlI
__.... c1t1ldodruÃ01CIIlOl11ft1~1IIllGlAdI,liOIllftnl~1llucdvDI.
/li CIdtllt di CIiIIglMI. EIIIdoclt'" Gol.

2. OtawdoClllllOIlt. 13, S1i , do ~doI5Ir\'I;illclt RacIodbio,~
pII3 !ltGrIlo n 61795, di 31 di~ di 1., liOIlll r1dIçIo qui 811101 dIdI pll3ll1a'1tl rf
2.1oe. dt 24 clt diIHIlIbro dt 1911I, nio dIpIndInI dlldItII • lllGllI pIlIllIICU;io di lIIlIÇll dt
lIIIIocIwio CllIll ftlI~ ldlah'Dt.

3. Clrnrn lIUIlIIr~ o pIdIdo 11 lI'II:OlI1I1 dMlImIntI inIIl\lldo, di lCllI'dIl çOl/\ I
itQlIlIçfo~. dtmilnImlIl powr I ridIIM u~ llIigidtI !*lI~ do
IIMÇO, oqJlIlllllIMu. DlálIII'I ptlIIIiaio, IlOIIIImoS di~ PorIIlII.

4. . EaclnçIl~ noIlIImOI do I ~ do 11I. 223 di CcnIlilIiçIo, oato clt MlrgIICXlwnlI
pnlIilzri MI!toIIIgIiIIPDI dIIbIlIçio do C«Ipuo HIcltlnIl, pIIlI ondt 1Ctio,,1Ill:fl!lIÍ1IóO
Q 1I!tlIdot*),~ ao procIIIO IfJIIlI dIU ongIClI,

lUTARIA" 136 IE 27 DE AOOS'fO DE 111,

olIHI81lIO 00 ESTIOO DASOO~, no USO de $UM 1IJbiçõeI,
~OliIpIlIIo no 11I. 13, §li, doR~ dos SIviçoI di RadioIIlIio,~ pekl
!lICIIb rf' 52.795, de 31 liWro dela13, tlXIIl rIdIçio~ RI foi dà pio lleclW~ 2.1ce,
di 24 di dtzàro de 19G1l, e lIIXlo 11I lilI olJlI C«lIlI do Proceno~~
510>'001_, 1NiIt:

AlI. 11Q.ItlIgIrpIIIIIÍIIiO i FtnIaçio CuiPI~MeIolfa diCIlIpIoI pn
.... !*' Pf1ZO de dIZ 110I, sem lbi'l di~. srW;o li rdxIusil mn em
~mMdl tlXII fns~ llb':IlNoI. naloclidlde de eatIguuu, EsIldo de
h_,

AlI. ';!. A pIIlÚSiO 011~ reger-IH l*l _ lbIieiro da
T~IIiI ......,lIgIMrrme~asmdIspela~

AlI. 3t EsIt atJ lCIlIIIII !JlXUzifá eIeb legiI apóS~ do Cq1ao
NIcicnel, JlOI"lb§ 'cb ar!. 223 di CooIilIJçio.

AlI. 51 Esla".mem.1II dita de SUl pOObçio.

11\,f .fi
r~~\
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Aviso n2 1.669 •C. CiviL

Senhor PlimeirO Setretário.

Na Exposição de Motivos, oSenhor Ministro esclarece que:
Em 28 Je seterroro de 1999.

"Cumpre ressattar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com alegislação aplicável,
demonstrando possuir a entidade as qualif1cações exigidas
para a execução do serviço, oque me levou a outorgar a
permissão, nos termos da ii:·jusa Portaria "

Encaminho a essa Secretaria MeÍlsagem do Excelentissimo Sechor Presidente da

República na qual submete àapreciação do Congresso NacIOnal oato cons\ante da Portaria nº-136.
de 27 de agosto de 1999. que outorga permissão âFundação Cultural Educacional Melodia de
Cataguases para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na localidade de

Cataguases. Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente,

I
JWJlV/

í PEPltQ PARENTE
L.ef1efe da Casa Civil

da PreSIdência da República

ASua Excelência oSenhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁlICA

I· RELATÓRIO

De conformidade com oart. 49, inciso XII, combinado com o
, , .

§1° do art. 223, da Constituição Federal, oExce~ntissimo Senhor Presidente da
República submete à consideração ~o Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do senhor Ministro de Estado das Comunit...~, () ato que
outorga permissão àFundação Cultural Educacional Melodia Cataguases. para
executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem ~ireilo de exclusiv~ade, serJiço de
radiodifuSão sonora em freqüência modulada, com ~ns exc!usÍIJamente
educativos, na localidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.

Atendendo ao disposto no §3° do art, 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo Illlra a.devida apraciação, uma vez que o
ato somente produzirá efettos após ade\it~. do Congresso NaOOnal.

Cumpre.nos, portamo, opinar sobre 0& aspectos técnitos e

formais da matéria submetida ao exame desta Comism, nos tennos do inciso li,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 •VOTO 00 RELATOR

Aoutorga do Poder Público para aexecução de serviço de
radiodifusão sonora com fins educativos é regulada pelo Decreto nO 52.795, de 31
de outubro de 1963, com aredação do Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de

1996. De acordo com estes instrumentos iurldicos, aoutorga de permissão para
execução de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusivamente educativos
independe de edital.

No processo em questão, aFundação Cultural Educacional

Melodia Cataguases atendeu aos requisnos da!eg~ espscf!ic3, inclusive do
Ato Normativo n° 01, de 1999, desta Comls.~. e apresentou a declaração
prevista na Portaria Interministerial nO 651, de 15 de abril de 1999.

o ato de outorga obedete aos princípios de
cons!rtucionahdade, especialmente no que se mfere aos tlIDJOs 220 a 223 da
Constituição Federal, eatende às formalidades legais, motivos~ quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, emtll1de~e 1999.
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PROJETO DE DECRETO LEGJSV.TIVO 1/'423, DE 2000
(DA COMImO DE C~NCLt. ETECNOLOGIA, COMUNiCAÇAO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM I/' 1Ml7/ll9

ApnwI oato que CIAarglI permllllo à FUIDçIo Don8bIe CoIlI, PIla lIlICUW MMÇO de
l'IIdiodífIJIIo lOIlOII em hQllInclI rnoduIIcls, com tini~ lClucdvoI, ,.
CllIIde clt PIdro AYIIIno, EIlIdo do Rlo GIandI do Nol1e.

(A cOfllSllAO DE CONS1Tl1JIÇAo EJU$I1ÇA EDE REOAÇAo (ART. 54))

oCONGRESSO NACIONAL dlcl'lta:

Att. I' eapI'QYIIdo oa10 aQllI se refn • PortaiI rf' 136, de
Xl de lQl1Ilo de 1m, que outorga I*miaio à FundIçIio Cultural Educaclonal
Melodll Categuaa para 1XICUlIr, pelo prI2ll de la (dez) anos, lJ8III dillilo de
lIl«:fuMvidI.d, MM}O de radIoàl!udo _ lII1l freqüincla nroduilÔl, com 11111

IllCCluIWamen!ll 1ducativoI, na locaJidIIdt de CI\Igll&teI, Estado de Mínu
Gerlil.

Art.:zo Este decrIlo Iegitlabvo entra em vigor na data de _
pubIicIçio.

oCONGRESSO NACIONAl.dIcftIa:

M I' É lIllfllVIldo o ato • que ...... Fatais ~ 158, de 17 de
llIIImbro de Illllll, que CIAarglI permllllo à Fan1lIçIo DonIliIe Costa PIla txeCUlIr, pelo
~ de diz .,.,., Mm dlrIlIo de~, MIVl;o clt l'IICIOdIbto lCIlQI1I lIJl
~ lIlOliNda, com tlnllIlCCluINImInIe educIUvoI, 111 CIdade de PIão A'/Illno,
EMdo dO Rio GrInde dO Ho!1e.

M 2' Ea1e decreto legiIIsbyo llI1lnI em YIgOI' na dItls di ..

A Comissio de Ciência e Tecoologia, Comunicaçio e
Jnformática, em rêuDiil oolinária realizada hoje, :q:rovou unanimemente O
perecer favm'ável do Relator lJepmIdo Maluly Netto à Mellsagem rf
1,.417m, lIllII termo5 do Projeto de Decreto Legislativo que~ta.

EstMram presentes os seguintes Dcpu!Idos: Santos FíIho,
Prcsideotc: Salvador Zimbaldi, José de Abreu e íris Simões, Vice-Presidentes;
Alb6rioo Cordeiro, Alberto Goldman, Augusto FtllIICO, Joio AImcida, JIllio
Semeghtni, Luiz PiauhyIino, Luiz Ribeiro, Nírcio Rodrigues, Silat CimanI,
NíIIon Pinto, Átila Lira, Fr:m:istôDio Pinto, GeaivaIdo Dias, Hermes
PIrcianeIlo, Jorge Pinheiro, Jorge WtIton, MIrçal Filho, Nelson Proen9a,
JlqC CosIa, Zaire Rmende, Arolde de Oliveira, César BmIcira, Cmuci
Solxiobo, José Car101 Aleluia, JOIé MeDdooça Bezerra, !oIé Rocha, Maluly
Netto, Vil: Pires Fl'IIICO, Paulo MapIhIcs, Marcos de J~ Nelson
PeIJesriso, Mo Irujo, Walter Pinheiro, Babí, 0ddmD LeIo, OIiYCira Filho,
PaIderDcy AVCÜDO, Rollério Arad.io, Wagner SalnItiaDo, Dr, Hélio, Eurípedea
Niaada, E\l1IIdro Mi.Ibamen, Luiza ErundiDa, Almeida de JeIUI, JOIê
AIIbadro, AgIlaIdo Muniz eBispo Wm1eMI.

Sala da Comisdo, em 29 de março de 2000.

Nos temos do lIÔIlO 49. ÍIK:iIO xn, coailiDIdo COOI o §3' do U1ÍI\O 223. da
COIlIlIuíçio Fedenl, lUàmeto i lpItCÍ&ÇiO de VotIU ExceWuciIs, aoompIIIhsdo de l!xpoIiçIo de

~ do S<aMr M'mittro de EttIOO du~ oIto COllIIIDle da Portaria ~ 1S8. de

17 de lCldm de 1999, que outolJII p«IIlÍIIiO à !'uDdIçIo J>lgtiJe C'*" PIJ1 exllCIIW'. pelo

pruo de dez lIIlII, 1«11 dilrito de excl1lIMd&de, ten'ÍÇO de lIdiodlfuIio - an~
lIlOduIsdI, CCD fiIlIlIII1ÍIliVIlIlC oducaliwl, DI cid&dc: de Pedro AveIino, EIlIdo do Rio <lnIIde

doNortc.

SsIa de ComiMio, em 29 de~ de 2000.

lItuíHa, 13 de outubro de 1999.

~~

~4/k
~FLHO

MENSAGEM 11' 1.-467, DE 1991l
(DO PODER EXECIJThIO)

SubmIle i lJlIlICÍIIÇio do capso Naclo1II/ oalo constanle da PartIrIa ~ 1e8, de 17 de
SIIIImbro dei QllQ, que 0UIlIga pemllllio i FlllldaçAo 00naIie~ P6l1 execuW, pIIlo
p!IZO de de! lllOI lIIII!l direito de excIusMdade, setV1ÇO de radiodifUIIO lOIlQIl .em
!ltqtlIJnclB~ com f'In$ exdusmmente educalí'IOS. na cidade de Pm AveIilo,
EsIIdo do RIo GIInde do NorllJ.

{ÀS COf.ISSÕES DE CI!NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA; EDE
coNSTlTUlÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

~L1~
R*r ( I

/

m- PARECER DA COMISSÃo
-
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EMnl 179 /Ir:

Brasília, 24 de setembro de 1999.
Aviso~ 1.745. C. Civil. Brasília, 13 de outubro de 1999.

EncIminho a Vossa ExcIIinaa o Processo Adma1IsInItiYo nl 53000.003513199, de
JlI!erIlse di FWllIIÇio 0<NtiII CalII, _ di ptmQdo pIIlIlXfC* sw;o di radlOddulio
SGllOlI em lrtqüinciI rnocillIdI, com linI tlldusMrnenle~, na adadI de PedIo AI'llIlO,
EItIdo do Rio GIandt do NortI. '

2. De lCOIllo com oIlt 13. § 11, do ReguDnlD cIDI SII\içoI de Radiodifusão.
lplOVIlIo pelo 0tcI'I\0 ~ 52.795, de 31 de outublU de 1ge3, com I rIdIçio que ihI foi dedl pelo
Dectaill nl2.1ll8, de 24 di dtzlllllllo de l~,nio dIpenderi de edital I outnfVI pn lllICUÇlo de
lIlW;o de nIlIodifusio com fins Illl:lusiwrnenl edueati'm.

3. CumpII rtUIbr que opedido SI lIl1COIItrI dMIImen18 insIJUldo, de lCOI'do com •
~ epIcMI, demonl1lIndo poutJir aIlItidIdIIJ qllliiliclÇÓIS e»gidU para I 8leICUÇio do
1IlW;o, oque me leYIlu • 0IIl0lgIraptIlIIlUio. nos fImtos da incIllII Portaria.

4. EIdnço que, lIOI 1InIIOI do § 3' do aIl. 223 da ConsIíIuiçio, o ato de outxga
lOIlIIlltt produziIi ... legais lIIléS dIIibeIIçio do CongrtllO Nadanal, P" CIl1de sllicitll IIjI
encaznnl1ldo olIfendo tlll, acoqIII1IlIdodo processo que lhe deu ongem.

ReIpIitosImenIt,

PORTARlAN' 158 ,DE 17 DE SETEMBRO DE 1999.

oMNSTRO DE ESTADO DAS~ no USO de UI 1iiQçllu, em
CCIl!omid8dI com OdIIjlOIIo no llI. 13, § 11, do R8gIUmenlo dOI SeMçoJ di RdldifUdo,
llII'O'tIlo pio DICIIIo~ 52.795, de 31 dlllIÜlO de 19B3, cem artdIçIo~ .. fá dIda pelo
Oectab ~ 2.109, de 24 de dtztniJRJ di 1996, • lindo em \ÚtI oque o:Jnt!I do Fnx:euo
Admilis1lalf,o nl53000.003513198,ItSOIYI:

M11ClutoIgar perrnjsdo àFlIld8çio 00n8tiIe Costa pn dClMr, pelo IJIIZO de
du IlOl,l81li diIlta di u:IuIi'IIdlMl8, III'JI;O de radodilusio sonora em~ lIIOOO\IdI, com
rnb:iuIIIwnInlIldlalíws, na cidade de P6i1lA., EslIdo do Ríl GrandI do NolII.

M '!A permiPio 011 0l1bgadI reger*' pelo CÓli(IO 9IIüeio de
TIl8conuícIç6II.I1i1USIqüInIII,~ • oIxigÇies lJIIInid8sP* oukxgada,

M 'J EslI Ül SOIlIIIlfa plOlkIzii lfIitos legiI após dIlIlnçIo do Conpso
NIcioni, nos lIm!OI do §,. do aIl. 223 da ConttilIiçio.

M41 EIIa PuIIriI entrI em.11I. dita de SUl pubIicIçio.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho aessa ~etaria Mensagem do Excelemíssimo 5mbct l'reaidell/e da
Repíblica na qual submete àapreciação do Conpso Naciolll1 oato coll.ltJnte da Pcllaria t 158,
de 17 de setembro de 1999, que oulllIga permissio àFundação DonatiJe Costa para executar

=viço de radiDdifu3i0 IOIlOlil em freqaêooia modulada, na cidade de Pedro Avelino, Estado do
Rio Grande do Norte.

All:IIciosamente,

/1.
4Ffo~ARENrE

Chefe da eu.Civil
da PresidêIIcia da Repíblica

ASua~_oSenhor
De!Wdo UBIRATAN AGUIAR
~Q Secnürio da Câmara dos Detwdos
Bl!ASILIA·DF.

COMISSÃO DE CIÊNCIAETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I· RElATÓRIO

De confonnidade com Oart. 49, inciso XII, combinado com o
§10 do ar!. 223, da Constituição Federal, oExceIentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da
Expos~o de Motivos do Senhor Ministro de Estado das CollUJn~, o8ID que
outorga permissão àFundação Donatile Costa, para executar, pelo prazo da 10
(dez) anos, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Pedro
Avelino, Estado do Rio Grande do Norte.
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~Ia Exposição de Motivos, osenhor Ministro esclarece que.

"Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação aplICável,
demonstrando possUIr a enbdade as qualificações eXIgidas
fIBra a execuçAo do serviço, o que me levou a outorgar a
~ermissAo, nos tennos da inclusa P01lana '

Atendendo ao disposto no §3' do art. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada &) Poder Legislabvo para adevida apreciação, uma vez que o

ato somente produzirã efeitos após adeliberaçAo do Congresso Nacional

(:umpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formaiS da ma1éria submetida ao exame desta Comissão. nos termos do inciso li,
alínea "h", do art. 32110 Raglmento Intemo.

11· VOTO DO RELA10R

A outorga do Poder Público para a execução de serviço de

radOOfusão sonora com fins educativos é regulada pelo Decreto n' 52 795, de 31

de outubro de 1963, com a redação do Decreto n' 2108, de 24 de dezembro de

1996. De acordo com estes Instrumentos JurídICOS, a outoroa de permissão para

ell'8CUÇão de servço de radiodifusão sonora com fins exclusivamente educativos
independe de edital.

No processo em questAo, aFundação Donatile Costa alendS\J
aos requisltos da legilllaçAo específica, mcluslVe do Alo NormatiVO n' 01, de 1999,
desta Comissão, eapresentou adeclaraçAo prevtsta na Portaria Inlermlnisleriaf n'
651, de 15 de abnl de 1999

f\

() ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Constituição Federal, eatende às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto

Legislativo que ora apresentemos.

Sala da Comissão, em 01 de \2. de 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1999

Aprova o ato Que outorga perrntSSão à
Fundaçao Donallle Costa, para
executar serviço de radtodrfutão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclUSivamente educatiVOS, na
Cidade de Pedro Avehno. Estado do
RIO Grande do Norte

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art l' Éaprovado oato aque se refere aPortana n" 158, de
17 de setembro de 1999, Que outorga permissão à Fundaçao Donatile Costa para

executar,.peIo prazo de 10 (dez) anos, sem dlrerto de exclUSividade, serviço de
radlodifusllo sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educa!Jvos. na cidade de Pedro AVellno, Estado do Rio Grande do Norte

Art. 2" Este decreto Iegíslalivo entra em vigor na data de sua
publlCllÇl\o

Sala da Comissão. emol de \l'- de 1999

UI - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciênc\lI e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinána realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado José Mendonça Bezerra à Mensagem
n' 1467/99, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Santos Filho,
Presidente Salvador Zimbaldi, José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Albérico Cordeiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio
Semeghini, Luiz Piauhylino, Luiz RibeirO, NárclO Rodrigues, SiIas CâmaTa,
Nilscn Pinto, Átila Lira, Francistônio Pinto, Gessivaldo Dias, Hermes
ParcíaJleUo, Jorge Pinheiro, Jorge Wilson, Marçal Filho, Nelson Proença,
Jorge Costa, Zatre Rezende, Arolde de Oliverra, César Bandeira, Corauci
Sobrinho, José Carlos Aleluia, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Maluly
Netto, Vic Pires Franco, Paulo Magalhães, Marcos de Jesus, Nelson
Pellegrino, Pedro !rujo, Walter Pinheiro, Babá, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner Salustiano, Or. Hélio, Euripedes
Miranda, Evandro Milhomen, Luiza Erundina, Almeida de Jesus, José
Aleksandro, Agnaldo Muniz eBispo WandervaI.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000.

.r:;:t;2: <'./ILJ

DePutad~~~?S FILHO
Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 424 DE 2000
(DA COMISSÃO DE CI~NCIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇ.;!,O EINFORMÁTICA)

MENSAGEM N" 1.590/99

~pmva o ato que outorga pennlQão à FundaçAo Cultural ProleSllOrs Astrogllda Manano
amalCellO, p8l'8 exec:ulltr lIeMÇO de radlOdlfusOO IlOllOIa em freqOêncls modulada com

~:'~USIV8I1l1!11tt!l educatIVOS, na CIdade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado d~ SAo

EM rf-1821MC

rA COMISSÃO OE CONSTIlUIÇÃO E JUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É apmvedo o ato a que se mere a PolIana rf' 157, de 17 de
setambro de 1999, que outorga pOlllllssão à Fundaçilo Culttml ProflJ55Ora As!rogllda
MIlnano DlIlI1llSCeno para oxecular, poIo I/fazo de dez anos, sem direito de oxcluSlVldade,
..!VIço de radlodrfusOO sonora em fillqílênclo modulada. com fins exciuSlvsmonte
oducativos, na CIdade de Santa Rita do Passa Quatro, Estldo de Sllo Paulo

Art. 2" Este decre!Cl legJslabvo enlra em vigor na data de sue
pubHcaçAo

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000

~
'

h4/h
SANTOS FILHO

Presldenlo

MENSAGEM NO 1590, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

SUbmete àapreaaçâo do Congresso N8CIOI1a1 Oato constante da POltana n' 157, de 17 de
setembro de 1999, que outorga poomssão à Fundação Cultural Professora Astrogilda
Mariano Damasceno para executar, pelo prazo de dez anos, sem dIrerto de excluSIVIdade,
servIÇO de radIOdifusão em freqQência modulada, com fins exdusJVamen1e educallVOS, na
Cidade de Santa Rita do Passa Quatro, ES1ado de São Paulo

{ÀS COMISSOES DE CI~CIA ETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA; EDE
CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

NO! tCllllOS do anigo 49, inciso XII, comblllarlo com o §3' do BJ1I8o 223, da
COllltllUição Fedenl, submeto aapreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comurucações, oato constante da Portaria Jf-157;1ie 17

de setembro de 1999, que outorga permisslo àFIlIIdação Cultural Professora Astrogilda Mariano
Damasceno para executar, pelo prazo de dez anos, sem dJlCIlo de exclUSIVidade, SCl'IlÇD de

rnrliodifusio sonora em freqüência modulada, com fins exclUSivamente educativo~ na cidade de

Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo

Cnc:a'r*1ho à VOUl EaI6ncia o ProcHto AdminiItmlw ~ 53830.oo13nl98, de
inllrHH da Fundlçio CultlnI Prol1aDrI AatlDgMlll MarIIno o.nuc-, ClIljeto di pennlIsio pn
.-ar seMça da tadiDdIlusiD _ Illl l11qüinaa 1llDCÜIdI, com tini~
ed1JcabIlOS, na cu:ladIdi San!JI Rita do Pusa QuIW, Es!Ido da SIo Paulo.

Z De lIClll'dD com o ali. 13, § 1', do Regu!ImInto dos Stlvl<;a5 di RIIIIIodtMáo,
IpIDvado pelo Dea81D r/- 52.795, di 31 di DUIUbID de 1ge3, com a rIdaçIo que lhe foi dada pelo
Decreto r/- 2.108, da 24 de dezentnl dl19ll6, nio depender6 de ldIIaIa ot*llge pn lll8ClIÇio de
semço de~o com fins l.lCCIusNImerlW 1ducabvDs.

3. CUmJll' MSSIllIr que o pedido se em:on1la drildImente ms1rufdo, dllCDI'dD com a
legislação aplJcível, cIemonsbando pOJlwa entIdlde a quallfk:a;6ta IXIgidas para a_çAo do
selVlÇD, oque 111ll1eYoU. outergar aptnniJaio, no tem10s da Inclusa POl1ana

4. EscIIreço que, nos termos do § 3' do ali. 223 da CDnatilulçio, o alo ele oulaga
somente ptoduzlni eIedos legaJs 'paI dIilweçil do CongAlSSO Naaonal, pn onde scilcJID slJa
el1l2l11lMadD omfef1do a1o,~ do~ qUllhedaU ongem

PORTARIA ti' 157 DE 17 DE SETEMBRO DE 1m.

o IMMSTRO DE ESTADO DAS COMUN!CAÇOES, na UIO di SUB alIixIJÇÕ8S,
conSIderando o d'1JIlOIfo no ali. 13, § li, doR~ dos Serviços d. Rediodifusio, aprovado
pelo Dea!ID rP 52.795, di 31 de ouIOOro de 1963, com • rtdtçio que lhe fDI dada pelo Dea!ID rP
2.108, de 24 de dezBmbro d. 1996, el8ndo em \ista oque consta do ProcessoA~ n!
53830.001377198, resave'

Art. 11 0utcIgar pemUIJo à FundIçio Cul\lnl Proltssora AIlrogiIda Manano
DalO8SC8llO para executa', pelo pIIZO de dez anos, sem direito de exdusMdade, 5e!VI9l da
radlodilusio SOl1OII em lreqama 1I'IOÜdI, com fins~ edIalivos, na cKladt de
Santa Rita do Puu QUItIO, Es1lIdo de São Paulo.

Art '! A pIllIlfsdo ora 0lillfVadI reger-se-á pelo CódIgO IlI'aIeiro de
Teletom1IllCaçées,Já;SIilHqllInt85, reguIalnen10S eolXigaç6es munidas pela oulolgada

AlI. 31 Esta ato somente produzirá eflllOS legIis após deibnçio da C01I{1e$!O

NIdona!, nos tannos do §1- do M 223 da CooslJluIção.

M 41Esta Portaria lI!lllI em \ÍgOf na dala de sua plilllcação.

19 de outllbro de 1999.
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AvilO n! 1.876. C Civil

Em 29 de outubro de 1999

Na Exposçáo de Motivos, oSenhor Ministro esclarece que:

"Cumpre ressaltar que o pedido et1CCX1Ira-ae
dMlamente instruido, de acordo com a legislaçAo apücível
demonstrando posswr a entidade as quaificações exigid~
peta a execução do 6EIMÇO, o que me levou a~ a
pennJSSão, nos termoIl da inclusa Portana. "

SenhorPrlm<iroS~,

Encaminho a .... St<:relaria Mensagem do ExcclentíJsjmo Senhor Presidente df
Re1Júhlíca OI qual s,,,,,,",,,,. &p<eCloçlo do Coogmso N&C«ll1I1 o ata o:>ns\&lIt. da P<X\IIlO~ 157

de 17 de setmbro de 1999, que outorga penniulo à Fu1ldaçio Cuhull1 ProfOJlOfll AItrogilda

MananoD~ para e<eeuw~ de radiodífulio SOIlOl'l em~ia modulada, na
cidade de Saota Rita ,jo Pwa Quatro. Estado do Sio Paulo -

tl~
Chefe d. Cm Civil

d. Prestdência da R!públLca

ASua Excelência oSalbor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro SOCf<ÚnO da Cimatl dos De9UWlo'
BBASiLIA·DF

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I· RELATóRIO

De confOITnidade com oart. 49, il1ClSO XlI, combinado com o

§1° do ar!. 223, da Constituição Federal, oExcelen1íssino 5en00l' Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nadooal, acompanhado da

~o de MiMlI do senhor Mim de Estado das COlTKJ11ícações, oalo que
ooklrga pemlssão à Fundação Cullural Professora Astrogifda Mariano

Dernasceno, para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem no de
1XClUsiYkIade, serviço de radKxllfusão sonora em freqüênda modulada, COOl fil1li

elrdusivamente educativos, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de

8Il:lPaW.

Atendendo ao disposkl no § 30 do llI1. 223 da Constituição, a
matéria foi enviada ao Poder legislativo para adevida apreclação, uma vez que o
ato SM1ellte produzirá efeflos após adeliberação do Congresso Nacional.

Cumpr&-nos, plJl1anto, opinar sobre os aspectos lécOICOS e
formais da matéria submetida ao exame desla Comissão, nos termos do inciso li,
alínea 'h', do art. 32 do Reginento Interno.

11· VOTO DO RELATOR

Aoutorga do Poder Público para a execução de 8eIViço de
radiodifusão sonora com fins educativos é regulada pelo Decr8Io nD 52.795, de 31
de ootubro de 1963, com a redação do Decrato n" 2.108, de 24 de dezembro de
1996. De acordo com estas instrumentos jurídicos, aoutorga de pennissão para
execuçAo de 8eIViço de radiodifusão sonora com fins excIU!ivamente educativos
Independe de edilaJ.

No processo em questAo, a Fundaçio Cultural Professora
AsIrogIida Mari8l1O Damasceno atendeu aos requisrtos da ieIJslaçlio especffica,

índuslV8 do f.JIJ Normativo n" 01, de 1999, desta ComiasAo, e aprnsertou a
declaraçio prevista na Porlana In1erminislBrial n" 651, de 15de abril de 1999.

o a10 de ou!olga obedece aos PfII1ClPJOS de
conslitucíonalídade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a223 da
Constitlição Federal, eatende às fonnalklades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do alo do Pooer Execulivo, na fama do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apreserrtamos.

Bala da Comissão, em IO~ J1.- de 1999.

1
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I
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1999

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural Professora
Astrogllda Manano Damasceno, para
executar serviço de IlldlOdJfusiJo
sonora em freqüênCIa modulada, com
fins exclusivamente educabvos. na
cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
,Estado de São Paulo.

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. l' Éaprovado o alo a que se refere a Portaria n° 157, de
17 de setembro de 1999, que outorga permISSão à Fundação Cultural Pro1'essom
Astrogilda Manano Oamasceno para executar. pelo prazo de 10 (dez) anos. sem
d/relto de exclUSIVidade. BeIVlÇO de Illdlodifusão sonora em freqüência modulada.
com fins exclUSIVamente educafrvos. na cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo

o SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) 
Antes de dar prosseguimento à sessão, dou conhe
cimento ao Plenário do Ofício nº 101/2000, do Con
gresso Nacional, que tem o seguinte teor:

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que esta Presidência convo
ca sessão conjunta a realizar-se amanhã, quar
ta-feira, dia 29 do corrente, às 19h, no plenário da Câ
mara dos Deputados, destinada à apreciação da Me
dida Provisória nº 2.004-6, publicada no dia 13 de
março do corrente ano, que institui o Programa de Re
cuperação Fiscal - REFIS.

Na oportunidade, renovo a V. EXª protestos de
estima e distinta consideração, - Antonio Carlos
Magalhães, Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Passa-se
ao

LP{~/k,
~ANÍÕSFILHO

Presidente

A Connssão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em reunião ordinárIa realizada hoje, aprovou unanimemente o
parecer favorável do Relator Deputado Nâtcio Rodrigues à Mensagem n°
1.59fJ/99, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que aprese~ta.

Estiveram prnentes os segumtes Deputados' Santos Filho
Presidente: Salvador Zimbald~ José de Abreu e Íris Simões, Vice-Presidentes;
Albérico Cordeiro, Alberto Goldman, Augusto Franco, João Almeida, Júlio
Semeghini, Luiz. Piauhylino, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Silas Camara,
Nilson Pinto, Atila Lira, FraucISlônio Pinto, Gcssivaldo Dias, Hermes
PareWlello, Jorge PllIheiro, Jorge WIlson, Marçal Filho, Nelson Proença,
Jorge Costa, Zaire Rezende, Arolde de Oliveira, César Bandeira, Corauci
Sobrinho, José Carlos Aleluia, José Mendcnça Bezerra, José Rocha, Maluly
Netto, Vlc PIres Franco, Paulo Magalhães, Marcos de Jesus, Nelson
Pellegrino, Pedro Irujo, Walter Pinheiro, Babá, Odelmo Leão, Oliveira Filho,
Pauderney Avelino, Robério Araújo, Wagner 8alnstiano, Or. Hélio, Euripedes
Miranda, Evandro Milhomeo, Luiza Frondina, Almeida de Jesus, José
A1eksandro, Agnaldo Muniz eBispo Wanderva1.

~ da Comissão, em 29 de março de 2000.

publICaÇão.
Ar!. 2" Est, decreto leglSlafrvo entra em vtgOl' na data de sua

\ ' )
Sala da CO"li$sã~O'em JOd~,1.L ~ 1999

r (UJrt'--" \
~o NÁ CIO RODRIGUi'

e!ator

I

UI-PARECER DA COMISSÃO

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Coser.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar a paralisação dos Policiais
Federais e dos Auditores Fiscais da Receita Federal
de meu Estado, que realizaram ato público ontem, dia
28 de março, na assembléia Legislativa, no terceiro
dia nacional de mobilização e alerta a respeito das
carreiras exclusivas de Estado, com a presença de
quase trezentos servidores.

Eles denunciaram à sociedade capixaba,
através de Carta Aberta à população, a manobra do
Governo FHC para fragilizar essas carreiras no de
sempenho de suas atribuições.

Sabe o que eles reivindicam, Sr. Presidente?
Nada mais, nada menos que o cumprimento da Cons
tituição Federal, que, em seu art. 247, preceitua que
lei complementar definirá critérios e garantias especi
ais para perda do cargo pelo servidor público estável
que, em decorrência das atribuições de seu cargo
efetivo, desenvolva atividades exclusivas de estado.
Dispõe ainda que no processo administrativo lhe se
jam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto, Sr. Presidente, o Projeto de Lei
Complementar nº 43/99, em tramitação no Senado fe
deral - já passou por esta Casa sob o nº 248/98 -,
não traz em seu bojo essas garantias constitucional
mente asseguradas.

Queremos lembrar que o que se pleiteia não são
garantias corporativas de um grupo de servidores pú
blicos, mas garantias da sociedade, porque, quando
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um policial federal investiga a malversação de recur
sos do erário, o crime organizado, o tráfico de drogas,
a lavagem de dinheiro, quem ganha é a cidadania. A
pergunta que a sociedade hoje deve estar fazendo é
a seguinte: de que adiantam as garantias constitucio
nais de vitaliciedade e inamovibilidade da magistratu
ra e do Ministério Público se o policial, que é quem in
vestiga e busca a materialidade e a autoria dos deli
tos, não tem sequer a garantia do devido processo le
gai com critérios claros e objetivos na hora da perda
do cargo público?

Paralelamente à tramitação desse projeto, Sras.
e Srs. Deputados, o presidente da República vetou a
alínea "a" do § 2Q do art. 1Q da Lei nQ 9.962/00, que in
troduz o regime de emprego público do pessoal da
Administração Direta. Com o veto presidencial, Sr.
Presidente, abriu-se a possibilidade de contratação
de servidores pelo regime da Consolidação das Leis
do Trabalho para desempenharem funções estratégi
cas, como é o caso dos Policiais Federais e Audito
res Fiscais, só para citarmos estes.

A soma desses dois fatores, nobres colegas, é o
maior retrocesso no processo de democratização do
país, porque teremos servidores sem garantias e
comprometidos com os governantes que os contrataram,
e não com a sociedade.

É imperioso que tenhamos instituições fortes
para desempenharem com autonomia suas atribui
ções constitucionais, pois temos a convicção de que
somente assim avançaremos na construção de um
país justo, onde todos tenham oportunidade.

Dessa forma, parabenizamos os servidores pú
blicos federais de nosso Estado pelo Ato Público rea
lizado, bem como registramos nosso apoio e solidari
edade à luta dos companheiros, colocando nosso
mandato à disposição dessa categoria.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
No dia 3 de abril, acontece no Estado do Espírito San
to o julgamento de José Rainha, uma liderança na
luta pela reforma agrária no Brasil. Esse julgamento
mobiliza a atenção de toda a sociedade, da imprensa
nacional e internacional, do Poder Judiciário, das
Igrejas, dos movimentos sociais e, em especial, de to
dos quantos têm compromisso com a Reforma Agrá
ria, pelo fato de encontrar-se em julgamento não ape
nas um indivíduo, mas a luta dos trabalhadores rurais
sem terra de todo o Brasil por justiça, por um pedaço
de terra, por uma vida mais digna.

Sr. Presidente, nobres colegas, convido-os para
estar em Vitória no dia 2 de abril, quando iniciaremos
a vigília pela absolvição de José Rainha. Essa será

uma vigília, antes de tudo, cívica, com a participação
de representantes de todos quantos lutam por justiça
neste país, contando com a participação de pastores,
padres, bispos, autoridades públicas, cidadãos capi
xabas, representantes de todos os movimentos popu
lares do Espírito Santo e do Brasil e, em especial, de
D. Thomás Balduíno. Enfim, o Brasil e o mundo esta
rão ligados, acompanhando o julgamento de José
Rainha, acreditando que a justiça será feita, com
José Rainha inocentado e a luta pela Reforma
Agrária vitoriosa.

O julgamento de José Rainha vai além dos fatos
ocorridos no Município de Conceição da Barra, no
norte do Estado, em 5 de junho de 1989, quando os
lavradores tiveram que enfrentar pistoleiros e policiais
militares à paisana, agindo com os desmandos costu
meiros daqueles que se colocam a serviço do latifún
dio. Sabemos que vai além por um fato muito simples:
José Rainha não se encontrava no local, sequer en
contrava-se no Estado do Espírito Santo. Portanto,
não se pode atribuir ao José Rainha a autoria dos fa
tos. A insistência em responsabilizá-lo, mesmo pro
vando por inúmeras vezes que sequer encontrava-se
no Estado, muito menos no local dos fatos, torna evi
dente que o que moveu o processo judicial até hoje fo
ram outros interesses, diversos daqueles que deveri
am orientar os poderes públicos encarregados de in
vestigar e promover a justiça. É evidente que a isen
ção, a imparcialidade e, sobretudo, a busca pela ver
dade real passaram longe de todos os procedimentos
adotados até o momento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os sím
bolos constituem uma força capaz de movimentar mi
lhões de pessoas, de arrastar multidões. A liderança é
uma personificação, uma encarnação simbólica de
todas as esperanças do povo. A lição copiada exem
plarmente nesse processo contra José Rainha tem
como objetivo - nada mais, nada menos - o enfraque
cimento da luta de um povo, da sua organização. Para
subjugar, é preciso antes eliminar a fonte de energia,
é preciso destruir os líderes, minguar as esperanças.
Essa regra, advinda do receituário fascista, é a que
está sendo aplicada nesse caso.

José Rainha, reconhecido internacionalmente
como uma liderança do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra, em sua luta incansável pela re
forma agrária, certamente foi considerado um sím
bolo para a formação do processo. Para perseguir o
objetivo de levar ao banco dos réus a luta pela refor
ma agrária é que se monta esse julgamento, mesmo
quando todas as evidências, todas as provas, inclusi-
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ve com pronunciamentos de autoridades que possu
em fé pública, como o do governador do Estado do
Ceará à época, mostram que a José Rainha não pode
ser imputada a autoria dos fatos.

Sr. Presidente, o que está sendo julgado é a luta
pela democratização da terra, a luta pela construção
de condições de vida digna para o povo brasileiro, a
luta pela justiça social num país de terceiro mundo,
destruído pela ganância do capital internacional e
pela irresponsabilidade de governos como este de
Fernando Henrique Cardoso.

No banco dos réus deveria estar este governo,
responsabilizado por omissão quanto ao reajuste do
salário mínimo, por destinar ~equer o mínimo consti
tucional para a saúde e a educação. Deveria estar no
banco dos réus por crimes de responsabilidade, pela
dilapidação do patrimônio público, pelo desvio de re
cursos públicos em ajudas aos banqueiros, pelas fal
catruas nas licitações do sistema de telecomunica
ções, pela venda da soberania nacional, enfim, por
aviltar a Constituição que jurou respeitar, defender e
cumprir.

Sr. Presidente, este governo deveria estar no
banco dos réus também por ser o responsável, por
omissão, pelo recrudescimento dos conflitos agrários
no Brasil, a exemplo de Corumbiara, Eldorado do Ca
rajás, dos quais os fatos acontecidos há onze anos no
Estado do Espírito Santo foram apenas o prenúncio.

Os dados sobre a concentração fundiária no
Brasil são por demais conhecidos, e não há quem dis
corde de que esta é, sem dúvida, a principal causa da
miséria e da violência que campeiam no setor agrário
brasileiro. O Brasil possui uma área territorial de 850
milhões de hectares, dos quais 390 milhões são con
siderados próprios para a agropecuária, sendo que
31 %, ou seja, mais de 120 milhões, permanecem oci
osos. O recadastramento realizado pelo Incra a partir
de 1992 mostra que, dos 3 milhões de imóveis rurais
no Brasil, 62,2% ocupam apenas 7,9% da área total
recadastrada de 331,4 milhões de hectares, enquan
to 2,8% dos imóveis ocupam 56,7% da área total.
Esse levantamento também confirmou a informação
de que existem no país mais de 4 milhões de famílias
de trabalhadores rurais sem terra.

Desde o anúncio das metas deste governo para
o quadriênio 1995-1999, inúmeras foram as manifes
tações de que eram pífias frente ao problema e de
que, na verdade, evidehciavam um recuo no progra
ma de reforma agrária. O resultado não poderia ser
outro senão o recrudescimento dos conflitos agrários.

Mesmo assim, este governo tratou de eliminar o
principal mecanismo de punição ao desrespeito do
comando constitucional de que a propriedade deve
cumprir uma função social: o instituto da desapropria
ção. No caso da propriedade rural, conforme a nossa
lei, o cumprimento da função social deve obedecer a
critérios mínimos de produtividade, para que não seja
passível de desapropriação. No entanto, o governo
resolveu criar uma premiação aos latifúndios impro
dutivos: substituiu a desapropriação pela compra e
venda através do banco da terra, transformando o
atual estoque de terras improdutivas em ativos finan
ceiros.

Assim, Sr. Presidente, os especuladores podem
dar vivas, glórias, porque há tempos não encontra
vam um governo com tanta ânsia de lhes propiciar
uma vida fácil como este que se instalou no Palácio
do Planalto desde 1995. Nem o governo Collor, com o
seu decreto que possibilita compra e venda de terras
tendo como moeda corrente as TDA, foi tão benéfico
com o latifúndio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por es
sas razões é que, mais uma vez, hipotecamos nosso
apoio, nossa solidariedade aos trabalhadores rurais
na sua luta pela eliminação do latifúndio improdutivo,
pela realização de uma autêntica reforma agrária e
pela absolvição de José Rainha.

Desta forma, nobres colegas, nossa esperança
é de que prevaleçam o sentimento de justiça e a obe
diência ao princípio da verdade real. Aliás, se fossem
observadas as evidencias, as provas apresentadas,
deveria o juiz sequer ter pronunciado José Rainha.
Todas as provas demonstram que se trata de um caso
em que se aplica a absolvição sumária. Ninguém
pode ser condenado por um crime que não cometeu.
Durante muito tempo essa regra imperou entre nós,
foram mais de trinta anos de luta para começarmos a
reconstruir um Estado Democrático de Direito, para
eliminarmos os tribunais de exceção, para que pudés
semos inscrever em nossa Carta Magna o princípio
da liberdade de organização, hoje posto como um di
reito personalíssimo. O que nos preocupa é que nes
se julgamento todas essas conquistas podem deixar
de existir.

Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nos últimos vinte dias, esta
Casa vem discutindo, intensamente, o tema relacio
nado com os novos níveis de salário mínimo, suce
dendo-se nesta tribuna numerosos representantes,
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todos desejosos de oferecer a sua colaboração ao
debate, notadamente naquilo que concerne à fixação
de um piso razoável, compatível com as necessida
des das classes trabalhadoras brasileiras.

Por três vezes, também aqui estive, reenfatizan
do argumentos anteriormente expendidos, inclusive
aqueles que fundamentaram, na elaboração constitu
cional de 1987/1988, a inserção de minha iniciativa,
espelhada na expressão "Nacionalmente Unificado",
conforme se infere de uma simples leitura do art. 712 da
Carta Magna de 5 de outubro de 1988.

Se, desde 1984, através de preceituação legal
ordinária, já havíamos assegurado aquela justíssima
conquista, ta'vez tenhamos sido estimulado por uma
elucubração premonitória com vistas a erigir à condi
ção de norma explícita de nosso Diploma Magno
aquele dispositivo, até aqui obedecido fielmente por
todos os governos, sem quaisquer discrepâncias.

Durante o primeiro mandato de Femando Henrique
Cardoso registraram-se algumas tênues incursões, ob
jetivando nulificar tal inovação, frustradas, todas elas,
diante de qualquer lúcida exegese em torno do texto
que os constituintes firmaram, por unanimidade, na
quele momento histórico que terminou por condu
zir-nos ao Estado Democrático de Direito.

Em dezesseis anos de aplicabilidade da diretriz
pertinente à unificação salarial, assistiu-se à gradual
redução do fluxo migratório direcionado para as me
trópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Brasília, impedindo-se, desta forma, que os índices
de favelizaçãCl ali assumissem contornos ainda mais
inquietadores.

No presente exercício, porém, principiou-se por
estudos no âmbito da Coordenadoria Econômica do
Ministério da Fazenda, com desdobramento em ou
tras áreas governamentais, apontando-se a ruptura
da unicidade como alternativa capaz de resolver os
problemas relacionados com remuneração das nos
sas classes obreiras.

Acredito que o Chefe da Nação deve ter relutado
bastante para endossar a malfadada sugestão que
lhe foi proposta e aderir a uma tese que representa a
invalidação de direito que se incorporou à própria cul
tura dos assalariados de nosso País.

Dir-se-á -- na superficialidade de uma interpreta
ção apressada - que inexiste inconstitucionalidade
flagrante no projeto de lei complementar enviado ao
Congresso na tarde de sexta-feira, dia 24, acompa
nhado de uma singela exposição de motivos, para
exame por parte das duas Casas, a partir de hoje,

com a composição de Comissão Especial, já designa
da pelas lideranças partidárias.

Prevejo uma acirrada batalha no Parlamento e
no Judiciário em torno dessa polêmica questão, com
um deslinde ainda imprevisível, a ser aclarado em
função dos argumentos que forem suscitados, favorá
veis ou contrários à deliberação do Poder Executivo
federal.

Arreceio-me de que a infringência ou a simples
contemporização em face da incisividade de nossa
Lei Magna possa trazer outras complicações instituci
onais, com desgastes evidentes para o clima de abso
luta normalidade, que nos cabe preservar, em nome
mesmo das nossas responsabilidades como manda
tários do povo.

Aliás, nos "Comentários à Constituição do Brasir,
dos eminentes juristas Celso Bastos e Ives Gandra
Martins, vai realçado meridianamente:

De outra parte a atual Constituição impõe um
salário mínimo naturalmente unificado. Parece que se
intentou com uma unificação evitar as migrações in
ternas de mão-de-obra das regiões menos desenvol
vidas para as de maior avanço socioeconômico.

Sr. Presidente, a guerra fiscal - que se registra
entre alguns Estados, justificando, inclusive, a impe
tração de recursos perante o Supremo Tribunal - as
sumirá contornos de maior gravidade, que nos cabe
evitar, em nome do pacto federativo, que nos deve
unir e congraçar, em nome dos nossos sentimentos
de nacionalidade.

O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 81'S.

Deputados, fatos graves estão acontecendo no Para
ná. Fatos estes que poderiam ser evitados, não fosse
a omissão de fiscalização do Governo Federal, que
delegou aos Estados a concessão sobre rodovias fe
derais. Desde segunda-feira, os paranaenses estão
pagando mais caro pelo pedágio implantado no Esta
do. Em um cenário onde a economia apresenta há
dois meses índices negativos de inflação, no Paraná o
Governo do Estado autorizou um aumento às conces
sionárias de 117% na tarifa para automóveis e 77%
para caminhões.

Bom lembrar que o pedágio foi instituído no dia
112 de julho de 1998. Porém, em razão da forte reação
da opinião pública, o Governo do Estado, em ato uni
lateral, reduziu o valor em 50% no dia 17 de julho de
1998, justamente antes das eleições. Uma das con
seqüências foi a decisão judicial proferida em caráter
liminar no dia 21 de julho de 1998, a qual desobrigou



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12681

as concessionárias de realizar uma série de obras.
Desde então, travam-se disputas judiciais.

A medida proposta pelas concessionárias, que
resultou em liminar, foi agora confirmada pela Justiça
Federal, que restitui os valores originais, registrando
a inexistência de ação efetiva por parte do Governo
que procurasse envolver os setores organizados no
debate do tema, em especial os usuários, na defesa
do interesse público. O Governo ficou refém do acor
do firmado somente com um setor.

Esse reajuste, por si só descabido e incompatí
vel com a realidade econômica do Estado, esconde
um programa de concessões feito de forma irrespon
sável, recheado de projetos hiperdimensionados, que
está resultando em graves prejuízos para setores pro
dutivos, como os pequenos produtores rurais, trans
portadores e caminhoneiros. Os únicos beneficiados
são os empreiteiros de obras públicas, em detrimento
dos usuários da malha viária. Ressalte-se a econo
mia do Estado, com forte base agropecuária, que so
frerá o impacto desse aumento, em especial com pre
juízos para os produtos já negociados, como os desti
nados à exportação, com preços já fixados. E, em últi
ma análise, o impacto que será repassado para o con
sumidor final.

A título de informação, ressalto que o preço de
Curitiba a Foz do Iguaçu, que era de 60 reais e 50
centavos, com esse aumento, passará para 111 reais
e 50 centavos.

Para protestar contra o aumento injustificado,
caminhoneiros estão parando seus caminhões pelas
estradas do Paraná. Quero denunciar aqui que eles
estão sendo vítimas da violência da Polícia Militar do
Estado, que colocou seus soldados nas estradas e
postos de gasolina para obrigar os caminhoneiros a
seguir viagem, impedindo qualquer tipo de manifesta
ção. Não se trata de assegurar o direito de ir evir, mas
de impedir e reprimir o direito à manifestação. Não
bastassem as estradas inseguras, com a ação livre
de quadrilhas de roubo de cargas, do frete baixo, da
dura vida na estrada, os caminhoneiros estão sendo
agredidos e humilhados por setores da polícia, que é
mantida pela sociedade para protegê-Ia.

Em última análise, a responsabilidade é do Go
verno Federal, e dele cobramos uma ação efetiva. Só
se delegam atribuições que são do Governo a quem
tem competência para assumir o serviço. Não é o
caso do Paraná.

Sras. e Srs. Deputados, o pedágio no Paraná é,
sim, caso de polícia. Mas os caminhoneiros são o alvo
errado. Quem deve ser investigado é o Governo e os

contratos com as empreiteiras. Por isso, é urgente
que o Mihistério dos Transportes adote uma atitude
voltada para a fiscalização, apesar de compreender
delegação de poderes para concessão de serviço
público.

O segundo registro que quero fazer, Sr. Presi
dente, mesmo que de forma ,breve, refere-se ao fato
de que, na data de hoje, Curitiba, Capital do Paraná,
está comemorando 307 anos de fundação.

Embora venha apresentando indicadores de re
ferência para o País, Curitiba tem, nesta travessia de
século, o grande desafio de buscar o ponto de equilí
brio entre o acentuado crescimento urbano, que é
uma contradição com o seu planejamento, a pressão
por qualidade de vida e a contenção cada vez maior
da capacidade de investimento do Poder Público.

Curitiba está de parabéns, e de parabéns estão
aqueles que lá nasceram e os que fizeram dessa ci
dade o seu local de trabalho, moradia e desenvolvi
mento. Muito mais que ufanismo oficial, é uma de
monstração de respeito e solidariedade à população
de Curitiba no dia do aniversário de sua fundação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antes de tratar do tema de hoje, quero pa
rabenizar o Banco Central pela redução das taxas de
juros. Precisamos continuar o ajuste fiscal das contas
públicas e, ao mesmo tempo, estimular o setor produ
tivo com geração de empregos e novas receitas.

Fazendo um ato de fé na Santa Igreja Católica
Apostólica Romana, peço vênia, Sr. Presidente, para
fazer ressoar nesta Casa as palavras de um homem
inteligente e batalhador, que, pela única razão de dis
cordar de seu presidente vitalício, passou os seus
verdes anos nas masmorras da ex-Pérola das Anti
lhas. Trata-se do poeta e escritor Armando F. Vallada
res, Embaixador dos Estados Unidos ante a Comis
são de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, du
rante as administrações Reagan e Bush.

Em artigo publicado no Diario las Américas, de
Miami, ele pede que eclesiásticos comprometidos
com a Teologia da Libertação e Cristãos pelo Socia
lismo peçam perdão pela colaboração malévola que
deram ao regime comunista de seu país, a infeliz
Cuba:

"Em recentes textos de 8.S. João Paulo 11 e de
diversos Cardeais onde pedem perdão por aquilo que
consideram como pecados passados epresentes dos
filhos da Igreja, não me foi possível encontrar a menor
referência à cumplicidade de tantos eclesiásticos com
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o comunismo em Cuba e em outros países do mundo,
por ação ou omissão, durante as últimas décadas;
nem tão pouco às devastações no rebanho católico
provocadas pelos ''teólogos da libertação" de inspiração
marxista.

A constatação dessa protuberante ausência
encheu-me de perplexidade e até de angústia. Com
efeito, se se trata de identificar e admitir culpas, pode
haver feito mais grave, nesse final de século XX e de
milênio, que a colaboração eclesiástica com uma ideo
logia "intrinsecamente perversa", responsável pelo
massacre de 100 milhões de pessoas? Se isso é assim
- e quanto desejaria ser desmentido não com desqua
lificações, mas sim de maneira séria e documentada
- como, então, explicar tal omissão?

Em relação a Cuba, como num filme de pesade
los me vêm à mente o público respaldo do Cardeal
Silva HenríqLJez dos "Cristãos para o Socialismo" ao
ditador Castro, em 1971, quando este visitara o Chile
durante o re!Jime do socialista Salvador AIIende; as
declarações em Cuba, em 1974, de Monsenhor
Agostinho Clasarolli, artífice da l'ostpolitik" vaticana,
então Secretário do Conselho de Assuntos Públicos
da Santa Sé e posteriormente Cardeal Secretário de
Estado, de que "os católicos que vivem na ilha são fe
lizes dentro do sistema socialista" e que "em geral, o
povo cubano, não tem a menor dificuldade com o go
verno socialista", negando frontalmente tantas evi
dências históricas; as declarações em Cuba, em
1989, do Cardeal Roger Etchegaray - então presi
dente da Pontifícia Comissão Justiça e Paz e hoje
presidente do Comitê Central do Jubileu do anos
2000 - de que a "Igreja do Silêncio" já não existia na
ilha-cárcere; também em 1989, a carta do Cardeal
Paulo Evaristo Arns, de São Paulo, dirigida a um "que
ridíssimo Fidel", na qual afirmava discernir nas "con
quistas da Revolução" nada menos que "os sinais do
Reino de Deus"; e os reiterados pronunciamentos do
Cardeal Orteoa y Alamino, arcebispo de Havana, du
rante as últimas décadas, a favor de um diálogo e co
laboração com o regime comunista.

Quanto mais se disse, de maneira documenta
da, a respeito da colaboração de tantos eclesiásticos
das Américas com o comunismo cubano! Na véspera
da 27A Reunião Interamericana de Bispos, efetuada
na ilha-presídio de Cuba entre os dias 14 e 16 de fe
vereiro de 1999, em carta aberta aos diretores do Ce
Iam e das Conferências Episcopais dos Estados Uni
dos e Canadá que ali se reuniriam, tive ocasião de
afirmar, e hoje o reitero: dificilmen'e teria sido possí
velo prolongamento durante tantas décadas, da dita-

dura comunista em Cuba e do martírio do povo cuba
no se não fosse ora por esse silêncio, ora por essa
contemporização e até complacência, de tantas figu
ras eclesiásticas das Américas; atitudes que, em li
nhas gerais, continuaram desde o começo da revolu
ção comunista em Cuba até hoje (cfr. Diario Las
Américas, Miami, janeiro 31, 1999).

Permito-me acrescentar no mesmo sentido 
num plano mais universal, que inclui o problema cu
bano mas o transcende amplamente - um fato que
com a perspectiva do tempo resulta estarrecedor: a
negativa do Concílio Vaticano 11 ao condenar o comu
nismo, pese ao solene pedido nesse sentido subscri
to por 456 Padres conciliares de 86 países. Durante
as sessões do Concílio, o Cardeal Antonio Bacci ha
via advertido sobre a imperiosa necessidade de uma
condenação explícita do comunismo: ''Todas as vezes
que se reuniu um Concílio Ecumênico foi para resol
ver os grandes problemas que se agitavam na oca
sião e condenar os respectivos erros. Creio que silen
ciar sobre esse ponto seria uma lacuna imperdoável,
isto é, um pecado coletivo. Esta é a grande heresia teó
rica e prática de nossos tempos; e se o Concílio não se
ocupa dela, poderá parecer um Concílio malogrado!"
(Acta Synodalia, vaI. IV, parte 11, pp. 669-670).

De fato, analisar os problemas contemporâneos
dos católicos sem referir-se ao comunismo - um ad
versário tão completamente oposto a sua doutrina,
tão poderoso, tão brutal e tão astuto como a Igreja
não encontrou antes em sua História - era como se
hoje um congresso mundial de médicos se reunisse
para estudar as principais enfermidades, omitindo
qualquer referência à AIDS...

Por todas essas lamentáveis atitudes de tantos
e tão distinguidos filhos da Igreja, não se pediu per
dão de modo explícito. Lamento-o profundamente
como católico, como cubano e como uma das incon
táveis vítimas.

Desejo manifestar que não me sinto só em mi
nhas perplexidades e críticas sobre as recentes ceri
mônias de pedido de perdão. Houve declarações de
conceituadas autoridades eclesiásticas e de destaca
dos intelectuais católicos que manifestaram suas dú
vidas e até suas discrepâncias sobre aspectos cen
trais da referidas cerimônias, antes mesmo de que
elas se efetuassem há alguns dias. De qualquer ma
neira, permito-me, una vez mais, reiterar conceitos
expressos aos altos prelados interamericanos reuni
dos em Havana, em 1999, sobre o direito de um cató
lico de manifestar filialmente seus pontos de vista so
bre temas tão delicados: a Igreja nunca foi, a Igreja
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não é, a Igreja jamais será um cárcere para as cons
ciências de seus filhos. Por isso, tenho a certeza de
que se saberá compreender estes respeitosos co
mentários de um fiel católico cubano que, nas mas
morras castristas, implorou a Virgem da Caridade dei
Cobre a graça de rechaçar - ainda que lhe custasse à
própria vida - até a mais ínfima aceitação da nefasta
revolução cubana e a mais mínima aproximação com
o regime, baseado no ensinamento tradicional da
Igreja que condena o comunismo como "intrinseca
mente perverso" e considera "inadmissível a colabo
ração com ele em qualquer terreno" (Pio XI, Divini
Redemptoris)".

Sr. Presidente, diante das sensatas e oportunas
observações acima, queremos manifestar a esse
destemido cubano toda nossa solidariedade no seu
afã de libertar seu povo de tão longa quanto silenciada
ditadura.

Tenho dito.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (Bloco/PSDB 

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, no final de semana que pas
sou, estive em Crateús, cidade localizada em uma
das regiões mais desenvolvidas do meu Estado, o
Ceará, apesar da grande pobreza que impera naquele
sertão.

Entre as causas do destaque de Crateús no
contexto das demais cidades do Estado está a pre
sença de uma Unidade Militar do Exército, que ali se
implantou desde 1955.

Incialmente, com a denominação de 4.2 Batalhão
Ferroviário, depois transformado em 4.2 Batalhão de
Engenharia de Construção - 4"º BE Cnst, e, finalmen
te com a transferência deste último para a cidade de
Barreiras, na Bahia, em 1973, instalou-se o 40-º Bata
lhão de Infantaria - 4().2 BI, que lá permanece até hoje.

É redundante dizer da importância que a pre
sença do Exército representou não só para a cidade
de Cratéus, mas para toda a região centro-oeste do
Estado do Ceará, e, por que não dizer, para todo o ter
ritório cearense, haja vista as múltiplas ações desen
volvidas pelo 4.2 BEC, como era chamado o Batalhão
de Engenharia, construindo estradas, ferrovias, siste
mas de abastecimento d'água e muitas outras obras
de engenharia, que, ainda hoje, prestam relevantes
serviços à população.

Por sua vez, o 4().2 BI, embora de pequeno porte,
tem significação política muito grande para a região,
que não pode prescindir da sua presença.

Daí haver causado grande comoção na população
de Cratéus a notícia divulgada pelo principal jornal da

cidade, o Gazeta do Centro-Oeste, de que o Bata
lhão estaria sendo extinto dentro em breve.

Essa notícia, que surpreendeu a todos, ensejou
grande mobilização por parte da sociedade civil orga
nizada de Crateús, que, por meio dos órgãos de im
prensa, das entidades de classe e de outras repre
sentações, tem manifestado o seu descontentamento
e o seu protesto contra a extinção de 4().2 BI, pela im
portância política, social, econômica e militar que re
presenta para a região.

Instalado em área de grande potencialidade, o
Batalhão de Cratéus tem sido responsável pela per
manência do homem no interior, amenizando a ten
dência natural, observada nas últimas décadas, de in
tensa migração para o sul e o sudeste do País e, mais
recentemente, para a Capital do Estado, Fortaleza.

A participação de 402 BI na economia da cidade
e da região também é de suma importância, tendo em
vista os recursos que movimenta, que, embora pos
sam ser considerados de pequena monta, são bas
tante significativos para a região. O Batalhão coorde
na a distribuição de água em carros-pipa, em diversos
municípios da região, em colaboração com o progra
ma da Sudene de combate às secas.

Ao incorporar cerca de 150 jovens, anualmente,
em suas fileiras, o 4()2 BI está contribuindo indireta
mente para a segurança da região, que se tem mos
trado muito violenta nos últimos anos. Esses jovens
são afastados da potencial marginalidade, além de se
tornarem, pela instrução que recebem, inibidores, no
contato com irmãos, primos e com a própria comuni
dade, de comportamentos anti-sociais.

Merece ainda destaque o papel social represen
tado pelo Batalhão ao criar o Pelotão Esperança,
constituído de oitenta crianças carentes em situação
de risco, garantindo-lhes ensino de 1ª à 4ª série do 12

grau, noções profissionalizantes básicas, tais como
agricultura, pintura, carpitaria, eletricidade, técnicas
de cozinha, serviços de pedreiro, bombeiro etc.

O Batalhão forma soldados e reservistas que se
constituem na força de que dispõe a Nação para uso
e emprego em caso de necessidade.

Desta tribuna, solicito a interferência do Sr. Mi
nistro da Defesa, Dr. Geraldo Quintão, e do Sr. Co
mandante do Exército, General Gleuber Vieira, para
que reestudem a questão, no sentido de garantir a
permanência do 402 BI em Cratéus ou mesmo de re
implantar um batalhão de engenharia na guarnição,
considerando as instalações de excelente qualidade
que lá existem e os grandes benefícios que seriam
proporcionados à população. A região necessita de



12684 Quinta-feim 30 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

inúmeras obras, que poderiam ser edificadas pelo
novo batalhão.

Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.

Pronuncia o seguintes discurso) - Sr. Presidente, SrM
e Srs. Deputados, que hoje discorrer sobre o polêmi
co tema das privatizaões, alvo de matéria publicada
na revista Veja, edição desta semana, que de uma
forma intelignete mostrou a melhoria da qualidade de
vida dos moradores dos municípios-sede de antigas
estatais, já pl'ivatizadas.

Privatização, Sr. Presid~nte, apoiada pelos pri
vativistas e contestada por outros, é hoje uma palavra
conhecida e discutida nos quatro cantos de nosso
País, com influências e efeitos visíveis na vida de mi
lhões de brasileiros, a exemplo das telefônicas, que,
transferida para o capital privado, brigam hoje para
oferecer serviços melhores e mais baratos aos seus
clientes.

Segundo matéria publicada na revista Veja,
nada se compra ao impacto ocorrido nas cidades in
terioranas que cresceram à sombra de estatais, prin
cipalmente dos setores de siderurgia e mineração, e
que hoje desfrutam de indiscutível progresso nos indi
cadores sociais e econômicos, com crescimento da
arrecadação, desenvolvimento do setor de serviços e
novos investimentos com a chegada de novas empre
sas parceiras da antiga estatal.

Sabiamente, Sr. Presidente, o autor da matéria
afirma que nada disso teria acontecido não fossem os
ventos privatizantes, vez que, além da ineficiência
administrativa e de serem vistos cabides de emprego,
as empresas públicas estimularam no decorrer dos
anos um alto grau de dependência econômica nos
pequenos Municípios, com as estatais tornando-se
verdadeiras "mães" daquelas cidades, resolvendo até
mesmo problemas pessoais dos seus moradores,
num condenável grau de dependência.

Dependência esta, Sr. Presidente, que em mui
tas casos levou a população às ruas dessas cidades
para protestarem contra a privatização, vista, então,
como o fim do mundo para aquela gente.

Mas o processo de privatizações avançou e
continua avançando. Na última semana, o Ministro de
Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, coordenador do
programa de privatização do setor elétrico, anunciou
à privatização de quatro usinas termoelétricas do Sis
tema Eletrobrás, devendo submeter a proposta ao
Conselho Nacional de Desestatização no próximo dia
4 de abril.

No setor financeiro, o Banco Central deve anun
ciar, ainda hoje, a data do tão protelado leilão do Ba
nespa, já que o Presidente do Tribunal Regional Fe
deral da 111 Região deu o sinal verde ao cassar ontem
a liminar que impedia a venda daquele banco.

Sr. Presidente, cerca de 90 bilhões de dólares já
foram arrecadados no País com a privatização de es
tatais federais e estaduais. Privilégios foram extintos.
Milhares de demissões ocorreram em todos os seto
res, mas veio a eficiênica, a produção e a contratação
de novos e mais qualificados funcionários, demons
trando que a privatização não interessa apenas às
concessionárias privadas, mas também aos usuários
e às populações.

E, para essas cidades, a privatização já é um
bom negócio.

Evidentemente ainda existem significativas fa
lhas e substâncias deficiências, entretanto, cabe a
nós, enquanto fiscais, e às agências reguladoras, a
cobrança do cumprimento das metas das empresas
privatizadas, especialmente no que diz respeito ao
atendimento social à população.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Com a
palavra o Deputado Ursicino Queiroz, em permuta
com a Deputada Vanessa Grazziotin.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente quero agradecer à Deputada
Vanessa Grazziotin a gentileza.

Nesta data, a nossa querida cidade de Salvador
completa 451 anos de fundação. E é evidente que,
neste momento, todos nós, baianos, estamos felizes
em sentir que a nossa cidade reencontra o caminho
do desenvolvimento e da fraternidade, mas, acima de
tudo, o seu povo, os seus habitantes reencontram o
orgulho de terem nascido naquela cidade.

O País está completando 500 anos de descobri
mento. Reserva-se para a Bahia e para a nossa queri
da Salvador papel de grande destaque nas comemo
rações desse evento. As coisas que lá estão aconte
cendo e que continuarão a acontecer - disso tenho
certeza - não se cingirão exclusivamente às festas
comemorativas do descobrimento do Brasil ou da sua
fundação.

A Bahia prepara-se para adentrar o milênio que
se inicia no próximo ano melhorando a qualidade de
vida de seus habitantes e realizando obras de in
fra-estrutura que darão suporte às grandes edifica
ções que lá ocorrerão e que precisam ocorrer.
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Parabenizo o Prefeito Antônio Imbassahy pelo
brilhante trabalho que.realiza na cidade de Salvador.
O povo tem compreendido seu esforço, dedicação e
visão de homem público. Segundo pesquisas de opi
nião pública, explicitadas nos grandes jornais e revis
tas brasileiras, o Prefeito Antônio Imbassahy já se en
contra reeleito em primeiro turno, sem possibilidade
de modificação sensível.

Quero juntar-me ao coro de todos os baianos.
Afinal, a Bahia é de todos eles, não apenas dos sote
ropolitanos, que nesta data se confraternizam e se
alegram. Parabenizo a Câmara de Vereadores de
Salvador, seu Presidente Gilberto José e todos os
Vereadores.

Salvador volta a ser a cidade modelo deste País
e Capital de todos os brasileiros. É lá que ocorrem as
grandes modificações de uma nova visão de adminis
tração.

Na década de 60, o Senador Antonio Carlos
Magalhães - quando prefeito de Salvador - lançou
as bases das grandes mudanças da cidade. Feliz
mente, no início deste século, consegue o Prefeito
Antônio Imbassahy fazer o que cada cidadão da Bahia
desejava: as grandes mudanças, a caminhada rumo
ao progresso para construirmos novo futuro para
cada cidadão.

Muito obrigado.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, durante a convocação extraordinária
do Congresso Nacional, foi aprovada, contra o voto do
Partido dos Trabalhadores, a Lei nll 9.960, que institui
a Taxa de Fiscalização Ambiental, conhecida como
TFA. Na oportunidade alertamos para o caráter puniti
vo da legislação que, ao impor mais uma taxa às mé
dias, pequenas e microempresas, pode contribuir ain
da mais com a crise que vários segmentos dos seto
res produtivos atravessam. Mas não adiantou o nosso
alerta tampouco nossos votos contra.

Como muitos Parlamentares desta Casa sa
bem, desde o início deste mês, empresas de todos os
cantos do País, que se encontram no Cadastro Técni
co Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, começaram
a receber os boletos bancários para efetuarem os pa
gamentos. Aé empresas maiores terão de pagar 3 mil
reais, as médias 1.500 reais e as pequenas um valor
em torno de 300 r~ais.-

Não nos parece justo, Sr. Presidente, que uma
grande empresa do setor petroquímíco ou extrativísta,
por exemplo, pague uma taxa de 3 mil reais, que re-

presenta muito pouco em seu faturamento, enquanto
uma pequena serralheria ou marcenaria paga 300 re
ais, que muitas vezes representa um mês de trabalho
árduo. Num país onde o setor produtivo, gerador de
emprego e renda, já é tão punido, pelos altos juros,
impostos e taxas, este tributo seria mais uma forma
de colaborar para que mais e mais empresas operem
na informalidade.

Por outro lado, cabe ressaltar, Sras. e Srs. Parla
mentares, que o sistema de fiscalização ambiental
brasileiro é composto por todos os integrantes do Sis
tema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Na
prática isso quer dizer que a fiscalização é exercida
por órgãos diferentes no País. Entretanto, a arrecada
ção do tributo irá exclusivamente para o Ibama.

Sabemos, Sr. Presidente, que a fiscalização am
bientai no País encontra-se sucateada. Faltam equi
pamentos, mão-de-obra e recursos para se operacio
nalizar uma rede fiscalizatória eficiente e condizente
com as dimensões do Brasil. Uma das saídas para ar
recadação de recursos, sem dúvida pode ser a TFA,
porém estabelecida em outros moldes e sobretudo
discutida amplamente com a sociedade, já que se tra
ta de um novo tributo.

Nesse sentido, cremos que a melhor saída no
que tange à cobrança da TFA seja a redefinição das
alíquotas de cada segmento a ser taxado, de forma a
tornar os valores mais justos e principalmente que a
TFA seja recolhida em caixa única e posteriormente
repassada aos demais órgãos que compõem a fiscali
zação.

Tendo em vista essas preocupações, estamos
apresentando um PDL que susta os efeitos do art. 811

da referida lei, a fim de que possamos ampliar as dis
cussões e se for o caso construirmos um texto.

Sr. Presidente, peço a V. EXª que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de
comunicação da Casa.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, registro o aniversário
da nossa cidade, Salvador, que completa 451 anos.
V. Exª é baiano não só por adoção, mas de coração.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
momento em que as elites comemoram os 500 anos
de descobrimento do Brasil, quando se deu início ao
saque e à exploração da nossa terra, é sintomático
verificar que o espírito de Cabral continua presente,
muito presente na Bahia. Infelizmente, uma das suas
piores manifestações está ocorrendo no setor de edu
cação. Refiro-me às muitas denúncias de desvio de
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-
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to do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis
tério - FUNDEF.

O nosso Estado, a Bahia, infelizmente é campeã
de denúncias. Dinheiro do Fundef vai para pagar
shows, festas ele São João, compra de caminhone
tes... No ano passado - no dia 29 de agosto, para ser
mais exato -, os ônibus escolares do município de
Paratinga foram utilizados para levar os participantes
da Convenção Municipal do Partido Liberal.

O Fundef virou uma vergonha nacional. Quero
listar aqui as cidades que estão sendo alvo de denún
cias por desvio de verbas, que já encaminhamos,
para investigação, ao Ministério Público, com cópia
para a Subcomissão que analisa o assunto nesta
Casa: Serrolândia, Paratinga, Morro do Chapéu, Feira
da Mata, Presidente Jânio Quadros, Carinhanha,
Baixa Grande, Ibicuí, Valente, Brejões, Euclides da
Cunha, Caraíbas, Campo Alegre, João Dourados, Iti
ruçu, Cafarnaum, Sento-Sé, São Domingos, Barra,
Itiúba, Tapirimutá, Serrinha, Santa Bárbara, Bom Je
sus da Lapa, Itanagra. Ainda recebemos denúncias
contra as prefeituras de Alagoa Grande, na Paraíba,
e Paranaíba, Mato Grosso do Sul.

Mas não se esgotaram as denúncias. Deverão
chegar mais. Claro, só o Sindicato dos Professores da
Bahia contabilizou mais de oitenta municípios fazen
do uso indevido do Fundef. As irregularidades inclu
em atraso no pagamento dos professores; baixos sa
lários pagos aos docentes; desvio de verbas;
não-aplicação de 60% para pagar o salário e cursos
de capacitação de professores; inexistência de pIa
nos de carreira; falta ou não-funcionamento do con
selho de fiscalização do Fundef; inexistência de pres
tação de informações por parte da Prefeitura ao con
selho de fiscalização - ou dá informação parcial; apli
cação fora do ensino fundamental; aquisição e manu
tenção de veículos alheios; utilização indevida de veí
culos escolares. Tais irregularidades acontecem em
todo o País.

Por que isso acontece? Por que um recurso des
tinado à educação é desmoralizado dessa forma?
Ora, porque não foi feito para dar certo. Foi feito para
ser manipulado pelo Executivo municipal, como bem
queria o Governo FHC. Acostumados a burlar a lei,
acostumados a gerir os recursos sem respeitar rubri
cas, sem respeitar prioridades, os prefeitos usam os
recursos do Fundef como usaram outros até agora.
Para essa gente, tanto faz desviar recursos que seri
am para educação ou saúde, itens prioritários para a
sociedade, empregando-os naquilo que é mais visí
vel, como a construção de estradas ou em festas.

Para essa gente não importa que os professores se
jam mal remunerados, que a escola esteja desaban
do, que faltem carteiras e os alunos sejam obrigados
a assistir às aulas sentados no chão, ou ainda que
caia o nível de ensino. Abocanham as verbas como
se fosse dinheiro deles.

O Fundef foi criado em 1998 com o objetivo de
arrecadar fundos para a educação e distribuir com os
municípios. Os estados e municípios devem destinar
25% da sua arrecadação para a educação. A lei ga
rante 15% para aplicação no ensino fundamental, na
forma de pagamento dos recursos humanos, na ma
nutenção de escolas, qualificação profissional e ou
tras atividades.

As prefeituras não obedecem a essas normas.
Mas aqui cumpre fazer um registro. Cabe ressal

tar que não há denúncias contra prefeituras adminis
tradas pelo PT. Por um motivo muito simples, o Parti
do dos Trabalhadores considera educação como um
item prioritário e o respeito ao dinheiro público como
um princípio ético. Jamais nos afastamos dessa linha. E
tem mais: em razão das administrações petistas serem
absolutamente transparentes e contarem com a parti
cipação da população, não há o que ocultar.

Obrigado.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MT. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no primeiro semestre do ano passado, a
notícia da possível extinção do Tribunal Regional do
Trabalho de Mato Grosso, como resultado da reforma
do Poder Judiciário, cujo projeto está tramitando nes
ta Câmara de Deputados, caiu como bomba na cabe
ça dos seus servidores e da sociedade de meu Esta
do natal. No entanto, a notícia, ao invés de fragilizar
aqueles servidores, fortaleceu-lhes o ânimo para en
frentarem a nova situação que se lhes deparava.

Recusando-se a cruzar os braços e a esperar
uma decisão de cima para baixo, aqueles servidores
mato-grossenses formaram, no dia 12 de julho de 1999,
uma frente de luta em defesa da Justiça do Trabalho.

O papel dessa frente não foi, em momento al
gum, o de lutar meramente pelo emprego dos 513
funcionários do TRT da 2311 Região. A luta deles sem
pre se pautou pela defesa do cidadão daquele Esta
do, que merece respeito e precisa da Justiça traba
lhista bem perto dele. Afinal, o trabalhador não pode
esperar três, quatro, cinco anos por uma decisão judicial
e ficar, enquanto isso, com a panela vazia, corno aconte
cia antes da instalação daquele Tribunal Regional.

Os servidores, então organizados, foram à luta.
Criaram um fundo financeiro cuja receita foi sendo
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formada com doação voluntária. Numa demonstra
ção de unidade e de d,!3terminação, a adesão dos ser
vidores foi quase de 100%. Com os recursos desse
fundo, uma comissão daqueles servidores vem-se
deslocando semanalmente para Brasília ou para ou
tros Estados, a fim de negociar a manutenção do TRT
em Mato Grosso.

E as vitórias realmente foram acontecendo e se
sucedendo. Todos os Deputados votaram pela manu
tenção dos tribunais. Menciono em especial o Tribunal
Regional do Trabalho de Mato Grosso. Por fim, até
mesmo a Relatora da reforma do Judiciário, Deputada
Zulaiê Cobra, desistiu de extinguir os tribunais. Para
concretizar a vitória desses servidores, no último dia
23 de fevereiro foi votada na Câmara Federal a Emen
da Aglutinativa nQ 48, que prevê a permanência de to
dos os atuais tribunais. Votação que contou com a
participação dos Deputados de Mato Grosso e que re
sultou em 409 votos a favor e apenas dois contra.

Porém, aqueles servidores do TRT sabem que a
luta não terminou para eles. Até que possam sentir-se
com a vitória garantida, e o cidadão trabalhador ma
to-grossense, aliviado sob~e seu futuro, ainda serão
necessárias muitas viagens a Brasília, muitas cami
nhadas pelos corredores do Congresso Nacional,
para convencer com suas idéias e seus ideais os mais
renitentes.

Desta tribuna, cumprimento todos esses servi
dores pela luta incansável e pelo êxito que já obtive
ram até aqui. Quero dizer-lhes que os apóio e formulo
votos de total vitória.

Muito obrigada.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para tratar de assunto
que tem preocupado os médios e pequenos empre
sários de toda a Nação. Trata-se da aplicação da Lei
n2 9.960, de 28 de janeiro de 2000, que instituiu a
Taxa de Fiscalização Ambiental- a famosa TFA -, es
tabelecendo a nova tabela de preços dos serviços e
produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Temos recebido diariamente grande número de
reclamações e de pedidos de informações, por parte
da população, a respeito dessa lei. Lembro-me de
que no início deste ano, quando da votação da TFA
pelo Congresso Nacional, nossa bancada posicio
nou-se de maneira contrária à sua aprovação, da for
ma como foi apresentada, e alertou sobre os prejuí
zos que traria aos pequenos produtores rurais, aos
microempresários urbanos e a outros segmentos pro-

dutivos, que trabalham e geram riquezas para o País
e são obrigados ao registro no Cadastro Técnico Fe
deral de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Uti
Iizadoras de Recursos Ambientais.

Naquele momento, alertamos que, se fosse
aprovada conforme pretendia o Governo Federal, a
TFA criaria uma situação de dificuldade, prejudicando
sobremaneira a fiscalização ambiental nas instâncias
estaduais e municipais. Alertamos sobre o prejuízo
que o preço da TFA imporia a determinados segmen
tos produtivos, devido à carência existente no projeto
de um melhor dimensionamento para as realidades
de cada setor a ser taxado.

Sugerimos que a TFA fosse recolhida em caixa
únic<p e, posteriormente, repassada aos demais ór
gãos que compõem a fiscalização do SISNAMA - Sis
tema Nacional de Meio Ambiente; redefinição das alí
quotas de cada setor a ser taxado pela TFA de modo
mais justo; isenção da taxa de supressão de APP 
Área de Preservação Permanente para as popula
ções tradicionais e pequenos produtores rurais e que
não fosse cobrada taxa de 10% sobre o desconto do
ITR - Imposto Territorial Rural para o Ibama.

Nossas propostas não foram acatadas. A ban
cada de sustentação do Governo Federal aprovou o
projeto como queria o Presidente Fernando Henrique
Cardoso. O resultado da votação está sendo sentido
agora por centenas de milhares de brasileiros nas
mais diferentes regiões do País.

Num momento de crise e alto índice de desem
prego, em que as empresas passam por inúmeras di
ficuldades, o Governo arrocha com aumento da carg?
tributária, uma vez que a TFA eleva consideravel
mente os valores cobrados, em relação à tabela antiga
utilizada pelo Ibama.

Na Circular nQ 15, de 22 de fevereiro último, o
Ibama informa aos setores de cadastro e arrecada
ção os novos valores a serem cobrados: 150 reais
para pessoa física; 300 reais para microempresa;
1.500 reais para empresa de pequeno porte; e 3 mil
reais para demais empresas, com a ressalva de que o
pagamento seja em cota única até 31 de março de
2000.

Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, a diferença
chega até a 1.200%. Empresas que antes recolhiam
uma taxa média anual de 250 reais agora terão de pa
gar 3 mil reais. Microempresários, que labutam no
dia-a-dia e, inclusive, muitas vezes se sacrificam para
manter sua empresa em funcionamento, estão de
sesperando-se ao receber a cobrança da taxa do Ibama
de 300 reais.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além oos
itens prejudiciais elencados anteriormente, dest~ca

mos ainda que a tabela da Taxa de Fiscalização
Ambiental não leva em consideração as diferentes re
alidades vividas no País. Empresas de Mato Grosso
do Sul, do Acre, do Amazonas, só para citar exem
plos, vivem em difíceis condições de mercado e lucro,
totalmente diferentes de empresas paulistas, minei
ras e cariocas, porém pagam taxas de valores iguais.
Ressalto ainda que tenho recebido informações de
que muitas pessoas, que nem registro no Ibama pos
suem, estão sendo notificadas para pagar a taxa. Ao
serem notificadas, a maioria dessas pessoas ficam
sem saber o que fazer.

Em face de toda essa situação criada pela TFA,
quero dizer que tenho afirmado aos empresários, agri
cultores e pessoas da comunidade em geral, que me
têm procurado reclamando da situação, que este é um
momento especial para o eleitor fazer uma reflexão e
pesquisar se o Deputado que ele ajudou a eleger, dan
do-Ihe o voto na última eleição, votou para aprovar
essa lei que tira mais dinheiro do seu bolso. Podemos
exemplificar que, da bancada de Deputados do meu
Estado, somente os Parlamentares do PT foram con
trários à aprovação dessa taxa. Repito, do Mato Gros
so do Sul, somente os Deputados do Partido dos Tra
balhadores foram contra a aprovação dessa taxa.

Para finalizar, queremos reafirmar que, com a
estagnação em que vive a nossa economia, não po
demos aceitar taxações astronômicas como essa,
que foi aprovada com o apoio da base aliada de Fer
nando Henrique Cardoso. Enão concordamos de ma
neira alguma em arrochar dessa maneira aqueles
que produzem riqueza e ainda conseguem garantir
emprego para os trabalhadores.

Por essa razão, estamos, eu e o companheiro
de partido Deputado Valdeci Oliveira, do PT do Rio
Grande do Sul, apresentando nesta Casa projeto de
decreto legislativo sustando os efeitos do disposto no
art.~ da Lei ~ 9.960/2000, que cria a TFA - Taxa de
Fiscalização Ambiental.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, lamen
tando muito por mais essa imposição da base de sus
tentação do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Gran
dão, o Sr. Jaques Wagner, 39 Secretário,
deixa a cadeira da presidfmcia, que é ocupada
pelo Sr. Marçal Filho, § 29 do art. 18 do Re
gimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra à nobre Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, companheiros e companhei
ras, na semana passada, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, num gesto que demonstra o seu
descompromisso, oseu desrespeito com a população
brasileira e com esta Casa, editou medida provisória
estabelecendo o novo valor do salário mínimo que de
verá vigorar a partir de 1,Q de abril próximo; salário mí
nimo "novo", de 151 reais, quando esta Casa e a po
pulação brasileira exigem do Presidente da República
uma postura mais respeitosa e um salário mais com
patível ou pelo menos mais próximo das necessida
des do trabalhador.

Entendemos que o salário de 151 reais está per
feitamente de acordo com a política econômica ado
tada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, que
privilegia os grandes banqueiros, o capital internacio
nal e as multinacionais, em detrimento das necessi
dades da Nação e do povo brasileiro.

Hoje o Ministro do Trabalho e Emprego, Francis
co Dornelles, esteve na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, participando do de
bate não só a respeito do salário mínimo, mas do pro
jeto de lei, enviado recentemente a esta Casa, que
estipula e autoriza os governos dos estados brasilei
ros e do Distrito Federal a instituírem, mediante lei do
Poder Executivo, piso salarial para os empregados
que não o tenham definido em lei federal, convenção
ou acordo coletivo de trabalho.

Sr. Presidente, a apresentação ao Poder Legis
lativo de tal projeto de lei complementar é a seqüên
cia do discurso governamental de que é preciso aca
bar com a unificação do salário mínimo, assim esta
belecido na Constituição de 1988. Após a promulga
ção da Carta, o salário mínimo voltou a ser unificado.
A Nação não mais suportava viver diante de tama
nhas desigualdades regionais e salariais que prejudi
cavam enormemente os trabalhadores que vivem nas
regiões mais pobres e menos desenvolvidas do País.

A Presidência da República, em que pese de
fender e ser a favor do fim da unificação do salário mí
nimo, não tendo condições políticas de aprovar isso
no Poder Legislativo, envia proposta ao Congresso
Nacional que considero o primeiro passo do Governo
Federal para acabar com o salário unificado.

Diante de várias críticas que podemos fazer em
relação ao Executivo, uma delas é a de que esse pro
jeto de lei - não tenho dúvida alguma - será questio-
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nado na Justiça, porque prevê inconstitucionalidades
que poderão ocorrer pelo País afora. O referido proje
to de lei autoriza os governadores a estipularem pisos
para servidores regidos pela CLT, Consolidação das
Leis do Trabalho, o que é inconstitucional e dificilmen
te será cumprido pela iniciativa privada do País. É in
constitucional, porque o próprio art. 79. da Constitui
ção Federal determina que os pisos salariais deverão
ser delimitados e proporcionais à extensão e à com
plexidade do trabalho, o que não é o caso.

Portanto, os pisos salariais devem obedecer ao
disposto na Constituição da República e não serem
estipulados da forma como quer o Governo Federal
apenas para desvincular o salário do servidor público,
particularmente o do aposentado, daquele que rece
be do INSS, do piso salarial do País.

Muito obrigada.
A SRA. NICE LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a última quinta-feira, 23 de março, foi
um dia que marcou o Congresso Nacional, de manei
ra negativa. Enquanto a Comissão Especial do Salá
rio Mínimo realizava audiência pública com o Ministro
da Previdência e Assistência Social, Waldeck Orné
las, buscando encontrar alternativas para um salário
mínimo razoável, o Palácio do Planalto ultimava uma
medida provisória antecipando o valor de R$151 ,00,
desprezando todo o trabalho da Comissão e do
Congresso Nacional.

Medida provisória pressupõe urgência e rele
vância. O salário mínimo é relevante para milhões de
brasileiros, mas não existia a urgência da medida pro
visória. A Comissão Especial da Câmara trabalhava
dentro dos prazos legais, até a aprovação do novo mí
nimo. Foi atropelada por motivos secundários, preju
diciais à democracia, ao Congresso e aos trabalhado
res.

É possível, Sr. Presidente, recolher boas lições
desse episódio. A primeira diz respeito ao papel do
Poder Legislativo, usurpado no Brasil pela introdução
do malsinado instituto da medida provisória, sucedâ
nea do tristemente famoso decreto-lei. Ou limitamos a
edição indiscriminada de medidas provisórias ou ire
mos continuar no faz-de-conta de um Poder que não
exerce suas funções precípuas de legislar e fiscalizar
o Executivo adequadamente.

A fragilidade do Legislativo, na fixação do salá
rio mínimo, foi realçada após a audiência da Comis
são com o Ministro da Previdência, quando os Depu
tados Paulo Lima e Eduardo Paes, Presidente e Rela
tor, foram ao Palácio do Planalto para receberem a

decisão do Presidente da República de fixação do
novo valor de 150 reais, um triste exemplo de submis
são e descaso com as prerrogativas do Congresso.

Lutando pelo fortalecimento do Poder Legislati
vo, o PFL não sai derrotado desta batalha, como ima
ginam alguns alquimistas do Planalto. Permanece
mos unidos em torno de um salário digno para os tra
balhadores; impedimos, com a nossa ação, que o Go
verno estabelecesse um valor menor, como queria o
Ministro Malan, trazendo ainda para o Congresso o
fórum definitivo para as futuras decisões sobre o valor
do salário mínimo no Brasil.

Em pronunciamento anterior, Sr. Presidente, ti
vemos a oportunidade de revelar o desconforto do
Brasil no quadro mundial de desenvolvimento huma
no, aqui mesmo no Mercosul. Pagamos o menor salá
rio mínimo da América Latina!

Lembramos, naquela oportunidade, que o Pre
sidente Fernando Henrique prometeu, em campanha
eleitoral, estabelecer um salário mínimo equivalente a
100 dólares. Ninguém contestou o Presidente, nem o
Ministro Malan, nem o Ministro da Previdência, nem o
Ministro do Trabalho. Todos concordaram. Ninguém
falou em déficit da Previdência, em impacto nas contas
públicas.

É curioso, Sr. Presidente, qU(:l o Brasil tenha fj
xado um salário mínimo equivalente a 100 dólares em
maio de 1995, em maio de 1996 e, fínalmente, em
maio de 1997. E a Previdência não quebrou!

A cesta básica, tomando-se como referência o
Rio de Janeiro, contendo 30 produtos de alimentação,
higiene e limpeza, custava, em dezembro de 1999,
R$173,87. Em Brasília, o valor da cesta básica chega
perto dos 200 reais. O que fazer para adquirir a cesta
básica com 151 reais? Aumentar o salário mínimo, Sr.
Presidente.

O PFL tem responsabilidade com o povo brasi
leiro, quer fortalecer a cidadania e luta por um salário
digno, com a autoridade de quem vem sustentando
as reformas do Estado e assegurando a governabili
dade no Brasil. Não é incompatível melhorar as condi
ções de vida dos trabalhadores, dos assalariados,
dos aposentados e pensionistas e, ao mesmo tempo,
manter sob controle as finanças públicas.

O Governo deveria agradecer ao PFL por todo o
esforço de aproximá-lo da opinião pública. A ingrati
dão divulgada pelo jornal O Globo, na festa de aniver
sário do Líder Aécio Neves, segundo o qual o Presi
dente Fernando Henrique teria dito "Fomos casar
com o PFL e olhem no que deu", demonstra oportu
nismo, próprio dos que se regalam em mesa farta e a
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desprezam após se servirem. Em outras palavras,
"cospem no prato em que comeram".

A bandeira das reformas do Estado, que tanto
ocupou o atual Governo, nestes dois mandatos, foi
empunhada no Congresso, na sociedade e nos pos
tos que ocupa no Governo, em todos os momentos,
pelo PFL, de maneira unida e coesa. Na Câmara e no
Senado, é o partido mais fiel, o avalista maior das de
cisões governamentais.

O saudoso Luis Eduardo Magalhães, quando
Presidente desta Casa e Líder do Governo, foi quem
melhor expressou a postura de solidariedade do PFL
com o Governo Fernando Henrique. Reverenciar a
memória de Luis Eduardo, como tem feito o Presiden
te Fernando Henrique, é, ao mesmo tempo, reveren
ciar o trabalho cio PFL no Congresso Nacional.

Portanto, Sr. Presidente, é um despropósito atri
buir ao PFL qualquer desgaste político com um salá
rio mínimo vergonhoso. Cumprimos a nossa obriga
ção com o povo brasileiro, mantendo-nos sempre fiéis
aos princípios de lealdade, responsabilidade com a
coisa pública e fidelidade aos companheiros e alia
dos.

E continuaremos a luta, em defesa do salário
mínimo de 180 reais.

Muito obrigada.

O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com indisfarçável prazer e
orgulho que desta tribuna consigno pertinaz e deste
mida atitude do Governo do Estado do Espírito Santo,
por meio do Programa de Planejamento de Ações de
Segurança Pública - PRÓ-PAS, diretamente vincula
do ao Gabinete do Governador. Trata-se da criação,
em fins do ano passado, da Nova Arquitetura dos
Órgãos de Defesa Social do Estado do Espírito Santo.

É sobre isso que passaremos a discorrer, sobre
essa novidade alvissareira, talvez ímpar entre os
Estados da Federação, para os quais temos a certeza
de que muito em breve servirá de modelo. Sim, de
modelo, disso não duvidamos, por primar esse pro
grama pela "simplicidade", bem como pela "objetivi
dade", se não também pela "racionalidade".

Ilustres pares, "simples" não significa "ineficaz".
Pelo contrário, as grandes idéias se escondem por
trás de Hua singeleza. Há, sabe-se, teorias estapafúr
dias, fadadas ao insucesso, que, ao buscar atribuir 
embora, sem dúvida, com alguma razão - as causas
da criminalidade seja à cultura, seja à economia, seja
à educação, para falar apenas de uns poucos perti
nentes macroagregados, falham ao combatê-Ias. E

falham porquanto acabam por cruzar os braços às ca
usas imediatas do crime, como a esperar que esses
ditos "problemas-fonte" resolvam a situação por de
corrência, para não dizer como que por própria inér
cia, se não por mero decurso de tempo.

Os resultados, obviamente pífios, dessa desas
trada política mal escondem as raízes imediatas do
crime, na expressão da ausência de efetivo poder de
polícia, ou, em bom português, simplesmente da ine
xistência da presença diuturna da polícia nas ruas.
Este novo programa, em contrapartida, visa - come
çando pela região metropolitana da Grande Vitória,
mas, de modo algum, negligenciando o interior de
nosso Estado - a que os membros da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar estejam permanente
mente na quase totalidade dos logradouros públicos;
por oportuno, acresça-se, sempre em lugares de fácil
visualização; mais ainda, no caso da citada região, de
maior densidade demográfica, a que patrulhem em
especial aquelas vias em que o tráfego de veículos é
maior. São elas, a rigor, os apropriadamente chama
dos Corredores de Segurança Ostensiva.

À simplicidade do policiamento de rua se alia a
objetividade da polícia investigativa, isto é, no andar
das medidas reestruturativas, surge, ao lado daquele
policiamento in loco, a criação das Zonas de Policia
mento Integrado - ZPI. Em cada uma destas, haverá
um delegado da Polícia Civil e um capitão da Polícia
Militar, construindo-se como infra-estrutura para elas,
apenas na Grande Vitória, trinta abrigos estratégicos,
entre tantos outros, a estenderem-se por todo o interior.

Enfim, para que o policiamento ostensivo, de um
lado, e as Zonas de Policiamento Integrado, de outro,
atuem à perfeição, como dois lados da moeda da se
gurança pública e da paz, que na verdade é o que
esse projeto será, é mister um mínimo de racionalida
de, que nada mais é que outro nome para articulação.

Ora, nobres Deputados, articular a Polícia Mili
tar, a Polícia Civil, o Detran e o Corpo de Bombeiros
Militar, em prol da eficiência das operações, é tarefa
de monta, cansativa, mas necessária, que o Governo
espírito-santense enfrentou, atacando o problema
por duas veredas: por uma, via centralização de toda
a comunicação entre esses quatro órgãos; por ou
tra, por meio da unificação de todo o processo de
ensino-aprendizagem a eles afeto.

Quanto ao primeiro efeito, encarregar-se-á o
Centro Integrado de Comunicações, para onde con
vergirão todas as comunicações àquelas unidades
atinentes. Com relação ao segundo - a unificação do
ensino -, trará, de plano, pura e simplesmente, a ex-
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tinção, há muito devida, das três escolas - a de bom
beiros mais as duas de polícia -, substituindo-se as
mesmas por apenas uma, devendo assim todos os
servidores, indistintamente, sofrer, num mesmo lugar
e numa mesma infra-estrutura técnico-administrativa,
os seus aprendizados básico e especializado, ideal
que sempre se quis.

Eminentes Sras. e Srs. Deputados, barco que
não sabe aonde vai fica sem direção e sem rumo,
sem baliza e sem norte; em suma, à deriva. Faltam,
pois, a essa arquitetura tripartite de combate à crimi
nalidade indicadores de desempenho, medidores de
resultados, avaliadores de metas, que sopesem a
quantas andam as ações levadas a cabo, as ativida
des desenvolvidas, bem como as táticas e estratégias
pari passu consideradas.

Nessa conformidade, o Governo Estadual in
cumbiu o reputado Instituto Jones dos Santos Neves
do encargo de desenvolver "indicadores de seguran
ça" específicos, a servirem de feedback, para as tão
recorrentes quanto necessárias correções de trajetó
ria, reavaliações de atividades e reelaborações de
planos de ação. Desse processo resultará precisa
mente o lugar princeps, donde se urde reavaliação
do passado e avaliação presente da viabilidade dos
projetos futuros.

Enfim, o povo e o Governo capixabas, sempre
com os pés no chão, sabem que nada se faz sem a
mola do mundo: dinheiro. Daí o quinto fator, o quinto
dedo dessa mão governamental que afasta o crime,
chamar-se "irrigação financeira" e implicar descentra
lização da gerência financeira dos recursos, com de
corrente desburocratização e liberação mais célere
de verbas. Completa-se o "pentaedro" do PRÓ-PAS 
simplicidade, objetividade, racionalidade, indicadores
de segurança e irrigação financeira -, que, estabele
cendo novas direções à ordem pública e à defesa da
cidadania, produzirá segurança, afastará o delito e
prevenirá contra o crime; enfim, restabelecerá a paz.

Portanto, estão de parabéns o Estado, o Gover
no do Espírito Santo e, objetivo de todos nós, espíri
to-santenses, o ilustre povo desse nobre Estado.

E a nós, assim, tão-somente nos resta, desta tri
buna, congratular o precitado Programa de Planeja
mento de Ações de Segurança Pública - PRÓ-PAS
pela feliz iniciativa, e augurar-lhe que dela resulte o
que se sabe que resultará: um efeito assaz positivo no
desenvolvimento socioeconômico auto-sustentado
da área, que é, afinal, o que se quer.

Peço á v. Exª, Sr. Presidente, que autorize a di
vulgação do meu discurso nos órgãos de comunica
ção da Casa.

Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há 451 anos, a paisagem da Baía de Todos
os Santos, a suave enseada do Porto da Barra, a mon
tanha e o mar foram o deslumbrante cenário encon
trado pelos colonizadores. Salvador, nossa cidade
privilegiada em gente e natureza, tornou-se conheci
da a partir de 29 de março de 1549. Capital da Colô
nia, grande metrópole do Atlântico sul no século XVII,
palco da Revolta dos Malês e da Conspiração dos
Alfaiates. Brava combatente da Independência do
Brasil - conquistada, finalmente, aqui, em 2 de julho
de 1823-, à velha cidade da Bahia nunca faltaram be
leza e importância, como nunca faltou coragem ao
nosso povo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, so
mos 2,3 milhões de herdeiros dessa história rica, or
gulhosos da memória de nossos antepassados e que
mantém permanentemente acesa a chama da liber
dade e da justiça. No entanto, os atuais governantes
de nossa cidade, apoiados na política FHC/ACM, fa
zem com que Salvador apareça no cenário nacional
como a campeã do desemprego, da violência, que
cresce assustadoramente, da discriminação racial
contra a maioria dos seus filhos afro-descendentes.
Condenam as futuras gerações a sobreviver nas sina
leiras e calçadas, além de diminuírem a qualidade de
vida na cidade privatizando os serviços públicos es
senciais, aniquilando os setores médios no que diz
respeito à economia e à vida social.

Essa cidade, Sr. Presidente, não abaixa a cabe
ça e sabe que o desmando, o arbítrio e a arrogância
têm vida curta. O que ficará, sempre, é nossa tradição
libertária e nossa capacidade de virar o jogo, nossa
vocação para a felicidade e para o futuro.

Hoje é dia de celebrar a alegria de viver nessa
terra. Feliz aniversário, Salvador!

Estou apenas transcrevendo manifesto de amor
que hoje está sendo divulgado na cidade pela Frente
Popular, que reúne o PT, o PCdoB, o PPS, o PTB e o
PV.

Solicito à Mesa Diretora a divulgação do presen
te pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, a Polícia do Estado do Paraná, desde on
tem à tarde, está atacando, batendo nos motoristas,
numa manifestação pacífica que estes estão fazendo
contra o aumento do pedágio.

Esse se tornou um caso muito grave, com bom
bas de gás lacrimogêneo, agressão a motoristas es
tacionados em postos de gasolina etc. Esse aumento
de 127% revela .a fraude eleitoral que ocorreu no Pa
raná, uma vez que o preço havia sido reduzido na
época da eleição e agora foi aumentado, benefician
do os empresários. Isso mostra que o Governo Federal
tem que intervir nesse assunto, retomando as estradas
federais do Paraná.

Sr. Presidente, nobres membros da Mesa Dire
tora e Líderes das bancadas, ilustres colegas, senho
ras e senhores, venho, portanto, denunciar a intole
rância e a irresponsabilidade do Governo do Paraná,
que desde o final da tarde de ontem vem utilizando de
violência para reprimir um movimento pacífico de ca
minhoneiros e transportadores, que protestam contra
o reajuste abusivo das tarifas do pedágio nas rodovi
as federais que cortam o Estado.

As informações que nos chegam mediante a
imprensa e a própria população denunciam o uso de
violência da Polícia, que por ordem do Governador
Jaime Lemer e do Secretário de Segurança, José Ta
vares, agiu de forma truculenta para reprimir a mani
festação dos caminhoneiros.

Segundo reportagens publicadas hoje pela im
prensa do Paraná, centenas de policiais do Pelotão
de Choque da Polícia Militar, armados e com o auxílio
de cães, entraram nos postos de combustíveis locali
zados na BR-277, próximo ao Porto de Paranaguá, e
na BR-376, em Ponta Grossa, e obrigaram os cami
nhoneiros a seguir viagem.

Segundo informações dos donos dos postos
onde os manifestantes se concentravam, o tumulto só
começou depois da chegada dos policiais, já que até
então a manifestação vinha sendo pacífica e não hou
ve bloqueio da rodovia. Apontando armas e usando
cães, a Polícia obrigou os motoristas a entrar nos ca
minhões e ir embora. Quem tentou argumentar foi re
primido de forma violenta.

No posto Locateli, próximo a Ponta Grossa, um
funcionário contou que os policiais já chegaram "ba
tendo nos motoristas". A Polícia chegou a entrar no
restaurante do posto, obrigando os motoristas a sair.
Segundo os motoristas, os PM foram bastante violen
tos, chegando a lIsar bombas de gás lacrimogêneo
para obrigá-los a deixar o posto.

o que mais nos choca diante dessa ação contra
um movimento pacífico e justo é que todo esse pro
blema foi provocado pela irresponsabilidade e omis
são do próprio Governo do Estado. Tudo começou em
maio de 1998, quando, por meio de um contrato firma
do com empresas concessionárias das rodovias fede
rais que cortam o Paraná, o Governo autorizou o iní
cio da cobrança do pedágio.

Na época, inúmeras lideranças empresariais e
políticas já apontavam os erros do contrato de con
cessão firmado pelo Governo, que permitia a cobran
ça de altas tarifas, sem obrigar as empresas a realizar
as obras de duplicação das rodovias. Pelo contrato,
as empresas têm 24 anos para realizar as obras.

Na ocasião, percebendo que as tarifas absurdas
levariam à derrota eleitoral, o Governador Jaime Ler
ner, num gesto de extrema demagogia, oportunismo
político e irresponsabilidade administrativa, determi
nou unilateralmente a redução de 50% do valor das
tarifas, em plena campanha pela sua reeleição. Era
evidente naquele momento, e o próprio Governo sa
bia disso, que as empresas entrariam na Justiça para
recuperar o valor das tarifas.

E foi justamente isso que aconteceu. As empre
sas conseguiram na Justiça um reajuste de 116% nas
tarifas, valor que praticamente inviabiliza a economia
paranaense, ao tornar proibitivo o custo do frete e do
transporte de mercadorias agrícolas ou industrializa
das. Depois de muitos adiamentos, o Governo do
Estado anunciou um acordo extrajudicial com as em
presas, que supostamente "aliviaria" o reajuste.

Por esse acordo, o aumento médio das tarifas
do pedágio para carros de passeio ficaria em 112%, e
para caminhões, em 76%, segundo os dados oficiais
do Governo. Esses percentuais são contestados pelo
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas,
que calcula um aumento médio de 77% nas tarifas
para caminhões e 114% para os carros de passeio.
Conforme informou o jornal Folha do Paraná, em al
gumas praças de pedágio o aumento chega a 127%
para automóveis e 109% para caminhões.

Na semana passada, lideranças de produtores
rurais, comerciantes, cooperativas, transportadores
de carga e caminhoneiros reuniram-se na Federação
da Agricultura do Paraná e anunciaram uma ação
conjunta na Justiça, pedindo a anulação dos contra
tos de concessão das rodovias. Como oportunamen
te colocou o Presidente da Federação, Ágide Mene
guete, "em vez de defender o interesse da sociedade
paranaense, o Governo Jaime Lerner mais uma vez
está defendendo os interesses de grupos econômicos".
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Não podemos aceitar, nobres colegas, que o
povo do Paraná e as classes produtoras do Estado
sejam penalizadas pela incompetência de um gover
no que só age pensando em seus próprios interesses
políticos; governo que, ao determinar de forma irres
ponsável a redução eleitoreira das tarifas em plena
campanha, não pensou nas conseqüências futuras
desse gesto demagógico; que agora age de forma
violenta para defender os interesses das concessio
nárias, contra os interesses da população, que exige
apenas a manutenção do direito de continuar traba
lhando em condições minimamente viáveis.

Sim, porque, se prevalecer o reajuste defendido
até aqui com armas e cassetetes pelo Governo, a
economia do Paraná não terá mais nenhuma compe
titividade. O custo do transporte inviabilizará a comer
cialização da safra agrícola, principal fonte de renda
do Estado.

Por isso, faço aqui um apelo para que o Governo
Federal e o Ministério dos Transportes ajam imediata
mente no sentido de defender os interesses da popu
lação paranaense, já que o Governo Jaime Lerner pa
rece ter perdido o controle da situação. Somente a
anulação do atual contrato de concessão das rodovias
federais no Paraná e o estabelecimento de tarifas de
pedágio que garantam a manutenção das estradas
podem evitar que o problema se agrave.

O Governo Federal deve retomar o controle das
rodovias pedagiadas para proteger os interesses dos
usuários, sob pena de ver a questão do pedágio nas
rodovias paranaenses ser transformada numa "ques
tão de polícia", como parece querer o Governo do
Paraná.

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

Muito obrigado.
O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ontem ocupei a tribuna para registrar a
aprovação, pela Comissão de Orçamento, da Pro
posta Orçamentária para o ano de 2000. O Estado do
Amazonas foi contemplado com recursos da ordem
de 116 milhões de reais, atendendo vários setores da
vida amazonense, tais como: recursos para abasteci
mento, água, equipamentos hospitalares, portos e
vias navegáveis, turismo, habitação, infra-estrutura,
saneamento básico, rodovias federais etc.

Vale destacar os recursos para as estradas fe
derais, na ordem de 40 milhões de reais, que vão per
mitir a aplicação na BR-319 (Manaus-Porto Velho);

BR-230 (Humaitá-Lábrea); Manicoré, BR-319; Ben
jamim Constant-Atalaia do Norte, além de recursos
para a conservação da BR-174, BR-317, Boca do
Afre-Rio Branco, e Transamazônica (Apuí-Humai
t~). O Estado do Amazonas, que dispõe de pequena
malha viária, tem buscado recursos federais para me
lhorar as rodovias federais já existentes, bem como
efetuar a pavimentação de outras, visando ao trans
P9rte alternativo no Estado, que dispõe com privilégio
do transporte fluvial.

A propósito, quero destacar a visita que o Dire
tor-Gerai do DNER, Dr. Genésio Bernardino, fará ao
Estado do Amazonas na próxima quinta-feira, onde
terá oportunidade de manter contato com o Governa
dor Amazonino Mendes e outras autoridades estadu
ais, além de visitar trechos das duas mais importan
tes estradas do Estado - BR-319 e BR-174.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a Federação da Agricultura do Estado do Para
ná fez chegar às nossas mãos um documento recen
te, mediante o qual apresenta programa de expansão
da produção de trigo no Sul do País, como opção de
lavoura de inverno. A Secretaria de Agricultura do
Estado encaminhou o projeto ao Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento e aguarda o necessário
endosso oficial.

Trata-se da elaboração de uma estratégia para
recuperação da triticultura nacional, que, inexplicavel
mente, tem sido negligenciada nos últimos anos. De
pois de nos termos aproximado da auto-suficiência,
em termos produtivos, tal como verificado em 1987,
estamos hoje como o segundo maior comprador
mundial, importando mais de 70% do total consumido
internamente na média da última década.

Números recentes demonstram a gritante defa
sagem entre nossa produção e nossa capacidade
produtiva: podemos cultivar cerca de 10 milhões de
hectares, mas gastamos com importação quase a
metade dos recursos necessários para o custeio res
pectivo. Além disso, e por causa mesmo da importa
ção, deixamos de investir no País, com redução na
oferta de empregos no setor e diluição dos custos das
lavouras de verão; sem falar na balança comercial, é
claro.

Lembra, ainda, o documento citado que o trigo é
fortemente subsidiado na maioria dos países tradicio
nalmente produtores, o que, por si só, já exigiria do
Brasil políticas internas compensatórias que tornas
sem mais competitivo o trigo nacional. Repare-se, por
exemplo, o caso da .Argentina, que oferece grandes
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vantagens na comparação com o Brasil, sobretudo no
que se refere aos custos de produção.

Diante da necessidade, pois, de aumentar a
participação do trigo na oferta de alimentos, repre
sentantes de produtores agrícolas do Paraná e do Rio
Grande do Sul elaboraram um plano de ação a ser im
plantado na região, sobretudo para viabilizar, na re
gião Sul, um cultiva econômico no inverno.

O objetivo é a criação de condições de desen
volvimento e estabilização da triticultura nacional, de
modo a manter o abastecimento em termos equiva
lentes a 60% da demanda nacional. As metas da pro
dução seriam três safras consecutivas de volume
crescente, partindo de 3 milhões de toneladas cultiva
das em uma área máxima de 1,5 milhão de hectares,
a exigirem, nessa primeira etapa, 480 milhões de rea
is para financiar o custeio, com crescimento progres
sivo para os anos seguintes. Para o terceiro e último
ano, espera-se atingir o total de 5 milhões de tonela
das.

Para tanto, deve-se principalmente aplicar a
tecnologia disponível ao processo produtivo. Consi
derando a baixíssirna capacidade de autofinancia
mento dos produtores, sugere-se a instituição do sis
tema de crédito rotativo, com liberação de crédito por
região, de acordo com o zoneamento agrícola, limita
do a 80% do orçamento técnico. A amortização obe
deceria ao sistema vigente de quatro parcelas a ven
cerem mensalmente, depois de 60 dias da colheita.

Tendo em vista, ainda, as dificuldades próprias
do período do plantio, que deve ser realizado neces
sariamente no inverno, prevê-se a criação de um pro
grama de seguro agrícola, com alíquotas condizentes
com a atividade e financiáveis juntamente com o cus
teio. Prevê-se, ainda, cobertura das perdas causadas
por doenças não sujeitas a processos efetivos de
controle.

Quanto à política de preços, fundamental para o
sucesso do projeto, deve-se ter por base o prestígio
da produção, que proporcione Iiquidez ao produto co
lhido e garantia de renda ao produtor. Assim, indi
ca-se o estabelecimento de um preço mínimo equiva
lente ao do produto importado, de acordo com as van
tagens e incentivos oferecidos no país de origem.
Além disso, deve-se assegurar ao produtor a comerci
alização da safra nacional, pelos instrumentos dispo
níveis ou outros criados para esse fim.

Além dessas medidas, o projeto propõe o incen
tivo à pesquisa sobre o trigo, o comprometimento dos
serviços de extensão rural, a profissionalização do
produtor e a revitalização da Câmara Setorial do Tri-

go, no Ministério da Agricultura. O projeto encarece
ainda a criação de um programa de modernização
das unidades de armazenamento, com agilização dos
processos de controle de qualidade e classificação.

Por fim, trata-se da questão do mercado exter
no, observando-se as condições desfavoráveis vivi
das pela produção brasileira, principalmente depois
do Mercosul. Espera-se pela redução do chamado
Custo Brasil, pela fixação de quotas de importação e
pela adoção de um sistema aduaneiro que barraria a
entrada do produto no País, se o preço for inferior
àquele praticado para o produto nacional.

Diante de projeto tão completo, tão bem adapta
do às exigências próprias da triticultura nacional, é
certo que se abrem novas perspectivas para o setor,
com inegáveis vantagens para toda a economia. Se
conseguirmos a auto-suficiência, teremos dado um
passo muito significativo tanto em termos de geração
de empregos quanto da balança de pagamentos, o
que, sem dúvida, atende aos interesses mais urgen
tes do País.

Considerando a necessidade de distribuição de
riqueza, de melhoria na oferta de alimentos, de fixa
ção do homem no campo e de abertura do mercado
de trabalho no meio rural, somos de opinião de que o
projeto em tela é absolutamente oportuno, devendo
merecer amplo apoio oficial. Encarecemos, assim, as
autoridades competentes, no sentido de que invistam
nesse projeto paranaense, na certeza de que aí se
encontra um belo exemplo de participação democráti
ca e mobilização, que contribuirá, decisivamente,
para o desenvolvimento da agricultura, que é um dos
setores mais sensíveis da economia nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOAQUIM BRITO (PT - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria hoje de abordar o tema "A parti
cipação da juventude brasileira na vida política do
País".

Desilusão e indiferença, essas talvez sejam as
palavras mais adequadas para caracterizar o pensa
mento e juízo da juventude brasileira deste fim de sé
culo XX sobre a política, que tanto mexeu com os co
rações exaltados nesses últimos cem anos.

Os recém-nascidos da campanha das Dire
tas-Já, as crianças da Constituição de 1988, os ado
lescentes do impeachment de Collor em 1992 são
hoje os jovens de 18 a 25 anos. Com toda essa "carga
hereditária", nada mais natural que eles participas
sem ativamente da vida política de nosso País.
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Porém, a história é outra, completamente dife
rente, infelizmente. A apatia com a política é geral,
tanto que, para muitos desses jovens, o dia das elei
ções é o ''feriado'' de 3 de outubro. Um outro exemplo
que nos mostra o quanto é triste essa realidade foi a
passeata organizada pela UNE em 1998, contra o
processo de privatização das universidades e pela
melhor qualidade do ensino, que reuniu pouco mais
de 100 pessoas. Tal passeata foi alvo de comparação
com a histórica "Passeata dos Cem Mil", trinta anos
antes, organizada pela mesma UNE.

O grave de tudo isso é que em 1968 lutava-se
quase que exclusivamente pela redemocratização do
País, massacrado pelo Governo autoritário que o co
mandava. Hoje, se analisarmos cautelosamente, os
desafios dos jovens abarcam um leque muito maior
de problemas. Podemos citar de maneira sucinta, e
até mesmo repetitiva, o desemprego, que atinge os
jovens à procura de seu primeiro emprego, como a
seus pais, já "velhos" demais para o mercado do tra
balho; a educação pública e gratuita, "direito de todos
e dever do Estado e da família", como professa o
art. 205 de nossa Constituição, que vem sendo amea
çada constantemente pelo projeto de privatização do
atual Governo; a exclusão social e a pobreza, que
chegam aos 72% em meu Estado; a falta de pro
gramas de lazer e esporte, também previstos na
Constituição e que cumprem um papel fundamental
no combate às drogas, que, segundo a pesquisa da
Secretaria Nacional Antidrogas, estão chegando a
crianças de 7 anos de idade.

Os problemas citados, que teoricamente deveri
am impulsionar os jovens a uma participação política
mais ativa e marcante, são, inversamente, os maiores
obstáculos à realização dessa atividade. A partir do
momento que suas necessidades mais básicas não
são satisfeitas, os jovens viram o rosto para não mais
olharem de frente a política. Fecham-se a qualquer
atitude reivindicatória ao Poder Público.

Esses jovens, entretanto, não estão parados, de
braços cruzados. Mas para onde estão indo? A quem
eles recorrem para satisfazer suas necessidades? A
experiência vem nos mostrando que, com a drástica
diminuição da mobilização política, os jovens estão à
procura de outras soluções para seus problemas e
para os problemas sociais em geral. Uma delas seria
uma "solução terrena": é o ingresso nas Organiza
ções Não-Governamentais (ONG). A demora da bu
rocracia ou a inexistência da atuação estatal na reso
lução de problemas de sua competência fazem com
que os jovens procurem cada vez mais um ponto de

referência à margem do Poder Público, na esperança
de que seus anseios sejam atendidos. Quando en
tram numa ONG, os jovens intentam muito mais rom
per com a política que fazê-Ia alternativamente; o que
lhes consola é estarem contribuindo para o País sem
estarem, necessariamente, fazendo política. A outra
solução encontrada por uma massa crescente de jo
vens para seus problemas terrenos são as Igrejas. É
notável o aumento de cultos, sejam eles católicos ou
evangélicos, voltados especificamente para o público
jovem, prometendo "soluções celestiais" para seus
problemas, respostas aos seus anseios, provocando
uma expectativa nem sempre correspondida, tanto da
"espiritualização da conjuntura" quanto do fenômeno
da "graça barata".

Apesar de achar fundamental a ação das Igrejas
e das ONG, pois não esperam pela iniciativa pública
para agirem, creio que esses dois refúgios encontra
dos pela nossa juventude só aumentam o desprezo
deles pela política e facilitam a acomodação do Estado
no tocante à sua atividade de promover o bem comum.

Quero chamar a atenção que cabe a nós, repre
sentantes legítimos desses jovens, refletir sobre nos
so grau de responsabilidade nesse processo de afas
tamento, de descrédito com a política e os políticos.
Devemos ter em conta que, quando discutimos um
teto salarial que corresponde a quase 80 salários mí
nimos para alguns servidores públicos privilegiados
ou quando esta Casa perpetua a imoralidade do ne
potismo, ou ainda quando o Parlamento impede o
combate à corrupção, barrando uma CPI, estamos
contribuindo imensamente para a indiferença dos
jovens com a política.

Diante do quadro desanimador, ainda me res
tam esperanças de que os jovens compreendam que
política é o poder de tomar decisões coletivas para a
realização do bem-estar comum e da cidadania ple
na. Para isso é necessária uma atuação voltada para
o povo sofrido, por parte desta Casa, para que um dia
os versos de Gonzaguinha voltem a ser realidade,
quando diz:

Acredito na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão
Eu ponho fé na fé da moçada
Que não foge da fera
E enfrenta o leão
Eu vou à luta
Com essa juventude
Que não corre da raia
A troco de nada
Eu vou no bloco dessa mocidade
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Que não tá na saudade
E constrói a manhã desejada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a
tribuna da Câmara dos Deputados para compartilhar
um testemunho, quem sabe um "grito de alerta" de
um jovem de 18 anos de idade, Felipe Carvalho"
estudante do curso de Direito. O seu aceno é uma
admoestação que nos questiona qual paradigma
queremos estabeli~cer, que conceito queremos que
a opinião pública forme sobre nós, membros do
Congresso Nacional.

Solicito, Sr. Presidente, que este pronunciamen
to seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inquietam-me profundamente, como ci
dadão da grande Amazônia, os rumos que hoje toma
o assunto dafusão do Banco da Amazônia com a Sudam.
. Esse banco cínqüentenário opera na região, as-

SIstindo aqueles que labutam nos Estados do Norte 
Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Ron
dônia e Acre -, empregando 2.634 funcionários e fi
nanciando as atividades produtivas de mutuários. Po
demos dizer, sem sombra de dúvida, que ele benefi
cia pessoas diretamente, fixando o homem no campo,
fomentando as indústrias, o comércio e a prestação
de serviços, enfim, propiciando as condições míni
mas necessárias à !~eração de riquezas numa região
tão desassistida quanto a Amazônia.

A fusão do Basa com a Sudam, com a geração
de uma agência de desenvolvimento, leva-nos a justas
preocupações:

1) Em primeiro lugar, uma agência de desenvol
vimento dificilmentE~ conseguirá fazer-se presente
nas comunidades interioranas, com a competência
profissional desenvolvida hoje pelo Basa. Seguin
do-se essa premissa, o pequerlo produtor, aquele que
trabalha hoje para pagar o que comeu ontem com sua
família, corre o risco da completa não-assistência.
Sabe-se que tal fusão irá gerar cortes de pessoas e
recursos, que fatalmente irão refletir-se nos menos
afortunados, naqueles que não têm voz, nos que vi
vem à margem dos recursos gerados pela humanida
de. Leva-me a crer, Sr. Presidente, que o propósito do
investimento no social, tão defendido pelo Governo
Federal em suas mensagens na mídia, não passa,
então, de fachada para alimentar as ilusões daqueles
que buscam, como último recurso, mensagens de es
perança. Só que mensagens como essas são apenas
mensagens; a prática, a realidade dura, encontra-se

em outra vertente, como é o presente caso de des
monte de uma estrutura eficazmente produtiva.

2) Sabe-se que já existe uma empresa contrata
da para consolidar essa fusão, a consultora holan
desa Booz & Allen, que, a portas fechadas, elabora o
diagnóstico do negócio, com completo alijamento de
competentes e dedicados funcionários do Basa, bem
como de empresas consultoras nacionais.

3) Necessário se faz, então, ressaltar, a título de
exemplo, o que hoje significa uma agência interiorana
do Basa. Atemo-nos, como exemplo, à agência do
Basa de São Félix 90 Xingu, no Pará, que hoje aten
de, na realidade, a Agua Azul, Orilândia do Norte, Tu
cumã e também à cidade de São Félix. Instalada em
30 de novembro de 1981, tem, ao longo deste tempo,
assistido a milhares de atividades produtivas desen
volvidas na região. é hoje, inquestionavelmente, o
maior implementador de riquezas. De 1997 a 1999,
com apenas 9 funcionários - vejam bem, Sras. e Srs.
Deputados, com apenas 9 funcionários - financiou as
atividades, nessas quatro cidades, de cerca 2 mil mu
tuários, aplicando recursos da ordem de 39 milhões
de reais entre associações, cooperativas, produtores
rurais, indústrias, comércio e prestação de serviços,
gerando mais de 20 mil empregos diretos. O investi
mento aplicado retoma em forma de emprego e ren
da, propiciándo a fixação do homem no campo, quan
do se sabe que esse homem custa para a sociedade
40 vezes menos do que o homem citadino.

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
restam-nos duas perguntas:

1Q
- Fará a rede particular de bancos as mes

mas concessões feitas aos produtores ausentes de
expressivo cadastro econômico, o que hoje faz o
Basa na região amazônica?

22 - A indesejada agência de fomento fixará
suas ações sertão a dentro, ombro a ombro com o
produtor rural, como hoje faz o Basa com o homem
amazônico?

Sr. Presidente, chamo a atenção dos nossos
companheiros, principalmente da região Norte do
nosso País, para esta fusão, que hoje levará ao caos
(o nosso produtor rural, como foi o caso da privatiza
ção das telecomunicações naquela região.

Muito obrig:ado.
O SR. OLIMPIO PIRES (PDT- MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sra.
Deputados, nos últimos 60 dias o assunto nesta Casa
e em grande parte da imprensa brasileira foi o reajus
te do salário mínimo, até que na semana passada o
Presidente F.ernando Henrique Cardoso liquidou com
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a esperança de uma grande parcela de brasileiros, a
parcela mais desfavorecida de nossa população,
anunciando o valor de 151 reais, um aumento de 15
reais.

Na tentativa de justificar um valor tão irrisório, o
Governo coloca a culpa mais uma vez na Previdência
Social, que não suportaria essa "exorbitância", como
se a reivindicação de um salário mínimo maior fosse
um despropósito ou uma gentileza e não uma questão
de justiça social.

Que triste sina essa dos aposentados brasilei
ros! Depois de trabalharem anos e anos, contribuindo
religiosamente para o INSS, na ilusão de um final de
vida tranqüilo, vêem-se totalmente desamparados,
abatidos, magoados, não pelos incansáveis anos e
anos de luta, de trabalho, de contribuição, mas sim
por sentirem~sedesassistidos e desprestigiados.

As situações das pessoas que já se aposenta
ramJ)u_estão prestes a se aposentarem são as mais
variadas, mas -todas igualmente trágicas para uma
sociedade que se pretende justa.

Existem aqueles que contribuíram pelo valor
máximo na época em que seus rendimentos lhes per
mitiam. Estes hoje vêem seus benefícios minguarem
ano a ano. Outros, por força dos cortes de pessoal
nas empresas nas quais trabalhavam, fizeram acor
dos, e hoje, Sras. e Srs. Deputados, vêem seu direito
mais elementar cortado, não conseguem aposen
tar-se, devido ao emaranhado de normas da Previ
dência que todos os dias mudam, dificultando a apo
sentadoria dessas pessoas, trabalhadores honestos
e cumpridores do dever.

É de causar espanto que pessoas munidas de
toda a documentação tenham que esperar até um
ano e meio para obterem uma resposta da Previdên
cia, às vezes negativa, e recomeçarem todo o proces
so, através de recursos e mais recursos. Isto tem
acontecido com muita freqüência na minha querida
Itabira, desde a privatização da Companhia Vale do
Rio Doce. Logo em Itabira, que está entre as cidades
em que a Previdência arrecada mais do que paga.

O sentimento que fica é de que, mais que recur
sos financeiros, falta vontade política de resolver os
problemas dessas pessoas de carne e osso, cujos
nomes estão naqueles imensos processos. Enquanto
isto, todos os dias temos conhecimento pela impren
sa de fraudes na concessão de benefícios.

Já cansadas de tanto esperar, na maioria das
vezes, essas pessoas começam uma busca desespe
rada e inútil por outro emprego, inútil porque esse
mercado de trabalho, que não tem absorvido nem os

jovens, vai dizer mais uma vez "não" a essas pessoas.
Não é difícil imaginar o que passa pela cabeça dessas
pessoas, o sentimento de revolta e indignação.

E o que dizer daqueles que se aposentariam da
qui a poucos anos. Que planejaram suas vidas, dedi
caram-se dia e noite ao trabalho e que viram as regras
do jogo mudarem durante o próprio jogo; mais uma in
justiça, mais um descaso.

Poderia citar muitos outros casos, mas o que
mais envergonha a todos é o dos aposentados que só
recebem 1 salário mínimo; esses que, segundo o Go·
verno, impedem um reajuste decente do salário míni
mo, que aparecem aos milhões; esses que não con
seguem comprar seus remédios, que dependem da
"caridade" para continuar sobrevivendo, que sofrem
nas filas do postos de saúde, que sofrem nos guichês
do INSS e que morrem sem receber a mínima retribui
ção do que deram em vida para o seu País.

É este o Brasil que estamos levando para as
nossas comemorações de -SQQ-OOGS do Descobri
mento? Oue motivos têm os aposentados para come
morar? Comemorar o quê? Digo neste momento a es
ses bravos e valentes brasileiros, que tanto fizeram e
muito ainda fazem pela Nação, que eles têm, sim, se
não o que comemorar, motivos de sobra para se or
gulhar.

Estes trabalhadores, com o suor de seu traba
lho, com a força de sua alma, com o empenho de seu
coração, forjaram, construíram esta Nação; ergueram
e moldaram esta terra, que hoje chega de forma tão
encantadora aos 500 anos.

A contribuição dessas pessoas foi e é funda
mentai para que o nosso Brasil chegasse hoje aos
500 anos de forma vigorosa e cadenciada rumo ao fu
turo; isso tudo, apesar do Governo.

Não existem mais desculpas ou justificativas.
Não conseguimos, não podemos conviver com tanta
injustiça.

Peço, Sr. Presidente, que este pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/PTB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, venho nesta tarde à tribuna para tratar de tema
relevante da minha cidade, o Rio de Janeiro.

Ontem, o Prefeito Luís Paulo Conde anunciou
aumento, a partir de 17 de abril, do pedágio da Linha
Amarela. Fomos analisar sua atual gestão e viemos
aqui registrar alguns dados que achamos relevantes.

Primeiro, o aumento do pedágio não faz ne~

nhum sentido. Já no início da sua gestão, aumentou o
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~:'azo de C( ""lssão da Linha Amarela, que era de 14
'irnfl to da concessionária de aproxi-

Jes de dólares - para 30 anos,
para realizei LIma obra de no máximo 5 milhões de
dólar€.' aumentou o pedágio em 20%. Se
compara a inflação do período de agosto de
1999 á. .eiro deste ano, no IGPDI, ela foi de
aproximadamente 11 %, um incremento real de quase
10% para a população carioca, principalmente para a
classe média, que utiliza aquela importante via. Foi a
primeira nhr,., pública de estrada realizada por con
cessão neste País,. É um marco, principalmente para
o Rio de Janeiro, que corta toda a região norte.

Levantamos também dados a respeito do au
mento efetivado pelo atual Prefeito nas tarifas de ôni
bus da cidade do Rio de Janeiro. Elas aumentaram,
até agora - o GovElrno ainda não terminou -, 63,64%.
A inflação nesse período, pelo IPC do transporte e
pelo IPC/Rio, foi de 22%, um incremento real de mais
de 33% para a população carioca.

Sabemos que o transporte no Rio de Janeiro é
basicamente realizado por ônibus - noventa por cen
to da população utiliza o ônibus como transporte cole
tivo -, que tiveram aumento em suas passagens. Com
certeza, os salários da população do Rio de Janeiro
não cresceram tanto.

Só para lembrar, Sr. Presidente, o investimento
realizado pelo Prefeito Luís Paulo Conde, após tomar
posse, foi de 13% das suas receitas no primeiro ano e
vai terminar seu Governo investindo, no máximo, 3%.
O que quer dizer isso? Quer dizer que o número de
Gmpregos caiu na cidade do Rio de Janeiro.

A construção civil, que chegou a empregar na
gestão do Prefeito César Maia mais de 90 mil pesso
as nos últimos dois anos, hoje não emprega mais de
15 ou 20 mil pessoas. Isso para não falar da obra do
Rio Cidade, um projeto que ele prometeu continuar
realizando 17 deles, mas realizou apenas um. Diz que
vai realizar mais dois ou três, mas não executará o
projeto base, que é de infra..estrutura, nem o da reur
banização da região. Realizará o máximo de 15% a
20% desses investimentos, já que não tem mais re
cursos para investimentos.

Além do aumento do ISS para o profissional li
berai e todas as impropriedades, como a poluição da
lagoa Rodrigo de Freitas, nada foi feito. Agora, foi
anunciado um projeto para quatro anos. Poderia tê-lo
feito no infcio da sua gestão. Mas não o fez.

Então, Sr. Presidente, deixo este registro, por
que acho muito importante que não apenas a popula
ção do Rio de Janeiro, mas a população brasileira te-

nha noção do que está acontecendo. Um aumento
desenfreado de imposto, por quê? Porque se perdeu
a capacidade de investimento, e a única condição
que ele tem para investir alguma coisa para tentar sua
reeleição e a de seus vereadores é aumentar imposto
e taxar a população carioca.

Infelizmente, este é o retrato da realidade na ci
dade do Rio de Janeiro, o de um governo incapaz. É
por isso que nós, do PTB, apoiamos a aprovação da
responsabilidade fiscal, até com aprovação de emen
da de nossa autoria, porque precisamos de governos
sérios.

Em nossa gestão na Prefeitura do Rio de Janei
ro, de 1993 a 1996, investimos mais de 2 bilhões de
reais em obras, geramos mais de 150 mil empregos e
realizamos investimentos por toda a cidade do Rio de
Janeiro. Da Zona Sul à Zona Norte e à Zona Oeste,
conseguimos realizar milhares de obras em benefício
da população carioca.

São essas minhas considerações, mais uma
vez lembrando que os aumentos abusivos prejudicam
não apenas a população carioca, mas a todos que uti
lizam a cidade do Rio de Janeiro.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, meu pronunciamento refere-se a evento
realizado na cidade de São Luís hoje: a Bolsa Nacional
de Turismo.

No Maranhão, a partir de hoje, começa o maior
evento da área de turismo ali já realizado. Trata-se da
Brasil National Tourism Mart - BNTM, criada pela Co
missão de Turismo Integrado do Nordeste (CTI/NE),
com o intuito de promover, junto às operadoras inter
nacionais, o Destino Nordeste. Apesar de ser um
evento de caráter comercial, proporciona a oportuni
dade para que o Maranhão, como anfitrião da BNTE
2000, possa mostrar aos suppliers (vendedores,
principalmente Estados nordestinos) e buyers (com
pradores, operadores internacionais) as potencialida
des turísticas que o Maranhão oferece, desde São
Luís, Patrimônio Mundial da Humanidade e Capital do
Estado, onde se realiza o evento, passando por
Alcântara, a nostálgica Tapui Tapera, pelos lençóis
maranhenses, pelo Delta das Américas, até as belas
cachoeiras do sul do Estado e os cerrados maranhenses.

A BNTM é realizada anualmente desde 1992,
sempre em um estado do Nordeste. Paraíba, Alago
as, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Nor
te e Bahia já promoveram o evento, chegando agora a
vez do Maranhão.
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A Bolsa é apoiada pelo Instituto Brasileiro de Tu
rismo (Embratur) e amplamente incentivada pelos
Governos Estaduais e Municipais, disponibilizando
recursos materiais, humanos e financeiros por meio
do órgão oficial de turismo para organizar, acompa
nhar e difundir o evento. A BNTM é, em suma, uma
excepcional oportunidade de apresentar os produtos
e serviços turísticos, apresentando o Estado à comu
nidade turística nacional e internacional, oportunizan
do negócios para os investidores, tornando o Estado
um destino turístico de maior expressão dentro do
contexto nordestino e brasileiro, aumentando o fluxo
turístico para o Estado-sede e, conseqüentemente,
para o Nordeste, além de melhorar a infra-estrutura
receptiva dos estados.

Na condição de suppliers deverão participar os
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco;Alagoas, Sergipe e Bahia,
além dos convidados Roraima, Amazonas, Rio de
Janeiro e Paraná, os quais, dentro de extensa pro
gramação, que vai de 28 a 31 de março, terão a opor
tunidade de mostrar e oferecer seus produtos turísti
cos a buyers de diversos países, tais como: Alema
nha, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chi
le, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda,
Inglaterra, Israel, Itália, Noruega, Peru, Portugal, Sué
cia, Turquia e Estados Unidos, entre outros.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho aqui hoje para registrar alguns
eventos importantes acontecidos na semana passa
da. O primeiro deles refere-se à Primeira Conferência
das Águas de Minas, realizada em Belo Horizonte e
promovida pelo Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (IGAM) e pela Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de Minas Gerais.

Durante três dias, foram discutidos temas relati
vos à preservação e à revitalização dos rios das 17
bacias do Estado e os problemas relativos aos recur
sos hídricos. Dentre eles, mereceu destaque o baixo
volume de água nos rios no norte de Minas e a poluição
por esgoto e resíduos industriais em outras regiões do
Estado.

A Carta de Intenções, resultado dos debates
desta Conferência, trata também da questão da trans
posição de águas do rio São Francisco para estados
do Nordeste, marcando o seguinte posicionamento:
antes mesmo de implementar o projeto, necessário
se faz estabelecer amplo debate, uma vez que a me
dida pode ter conseqüências na economia de vários
municípios do Estado cortados pelo rio. Basicamente

esta também foi a posição do Governador Itamar
Franco quando participou de uma das audiências pú
blicas realizadas pelo grupo de trabalho desta Casa
encarregado de debater e elaborar propostas em re
lação a esta questão.

Por fim, Sr. Presidente, o importante a ressaltar
na Carta de Intenções desta Primeira Conferência
Mineira das Águas é o posicionamento claro contra a
privatização das águas do Estado, uma vez que o
Governo neoliberal do Sr. Fernando Henrique Cardoso,
ao querer a privatização das hidrelétricas, como Fur
nas, estará privatizando as águas, um bem natural
estratégico para qualquer nação do mundo.

Portanto, a posição firme do Governo de Minas
Gerais contra-a privatização das Centrais Elétricas de
Furnas foi correta e importante nesta luta contra a pri
vatização das águas do nosso País.

Quero, dessa forma, Sr. Presidente, parabenizar
o Governador Itamar Franco, o companheiro João
Bosco Senra, Diretor do Igam, e o companheiro TiI
den Santiago, Secretário de Estado do Meio Ambien
te, pela realização deste evento tão importante para a
luta em defesa da vida, em sentido amplo, pois pre
servar nossos recursos hídricos por meio de políticas
públicas que articulem educação ambiental e o forta
lecimento dos comitês de bacias hidrográficas, com
poder normativo e deliberativo, é garantia de qualida
de de vida às futuras gerações, que têm o direito de
exigir que cuidemos, agora, do meio ambiente.

Finalmente, quero registrar a realização, na se
mana passada, em Brasília, do 11 Seminário Nacional
de Psicologia e Direitos Humanos, realizado pelo
Conselho Federal de Psicologia, de cuja Comissão de
Direitos Humanos faço parte. Este importante evento
reuniu dezenas de profissionais desta área, com o ob
jetivo de debater e propor ações de intervenção que
fortaleçam a luta de defesa dos direitos humanos em
nosso País.

Foi discutido, durante esse evento, como a Psi
cologia pode e deve atuar em favor da luta pelos direi
tos humanos. Estiveram presentes psicólogos de todo
o País, que se reuniram em Brasília para discutir o tra
balho da Psicologia em todas as áreas - educação,
sistema carcerário, saúde, em vários setores - e
como ela pode contribuir na questão dos direitos
humanos.

Destaco a importância desses dois eventos, dos
quais muitas pessoas participaram: em Minas Gerais,
houve a Primeira Conferência das Águas de Minas;
em Brasília, um evento nacional.
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Solicito, por liItimo, Sr. Presidente, que este pro
nunciamento seja publicado na Jornal da Câmara e
divulgado no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do aradolr.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos discutindo nesta Casa o salário
mínima, o subteto e uma série de outras questões.

Entretanto, talvez elas pudessem ser discutidas
em outro nível se Cf Brasil conseguisse resolver o pro
blema das medidas provisórias. Aconteceu agora
mais uma forma de abuso do Poder Executivo em re
lação à Constituição, ao povo brasileira e a este Con··
gresso. Em plena discussão sobre a salário mínima, o
Presidente da República edita mais uma medida
provisória.

Precisamos de uma vez por todas acertar essa
questão. Ora, o legislador, em 1988, sabiamente in
troduziu o dispositivo das medidas provisórias na
Constituição, mas exigiu dois critérios para que uma
medida provisória fosse proposta: a da relevância e o
da urgência. Estabeleceu ainda que, se em 30 dias
essa medida não fosse convertida em lei pelo Con
gresso Nacional, ela perderia sua eficácia, sua vigên
cia, sua validade formal. Portanto, o próprio legislador
de 1988 já previu de que forma iriam evoluir as medi
das provisórias sobre as quais a Congresso não to
masse posicionamento. Esta Casa não precisa votar
as medidas provisórias, porque a lei já prevê que
aquelas que o Congresso não votar automaticamente
perdem sua validade formal.

Entretanto, o Executivo, com a conivência de
outros Poderes, começou a reeditar medidas provisó
rias. A reedição chega hoje a um número superior a
cinqüenta. Há quase 4 mil medidas provisórias edita
das pelo Governo Fernando Henrique, com um total
de 79 atualmente vigendo.

Ora, Sr. Presidente, este é o assunto de maior
gravidade de que o País pode tratar. Éprecisa refletir,
é preciso que este Congresso realmente se posicione
e mude a questão das medidas provisórias. Necessi
tamos resolver essa questão. Não há democracia,
não há parlamento, não há país que sobreviva a tal
processo autoritário.

Se queremos imitar as países desenvolvidas - e
repetimos cotidianamente que temos que imitá-los -,
comecemos por isso. Nenhum país desenvolvido do
mundo possui o mecanismo das medidas provisórias
utilizado da forma como ocorre no Brasil.

Repita: precisamos de uma vez por todas regu
lamentar as medidas, mas não da forma como está

nesse projeto, porque não vai resolver em nada a
questão. É preciso fazer cumprir o que está na Cons
tituição de forma clara, explícita, límpida e serena: ur
gência e relevância se fazem necessárias para a edi
ção de medidas provisórias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos
últimos dias, o que mais se tem ouvido neste Parla
mento são discursos inflamados acerca da medida
provisória que o Governo editou determinando o valor
do salário mínimo. Precisamos refletir sobre o assunto.

Esse ato, que muitos justamente chamaram de
violento, bruto, desrespeitou a Comissão que estava
discutindo a questão. Isso é muito grave, porque esse
atropela, esse desrespeito a um grupo de trabalha
constituída nesta Casa, que estava debatendo seria
mente o assunto, faz fortalecer a imagem de que os
grupos de trabalho aqui constituídos não são sérios,
são apenas um faz-de-conta para enganar a opinião
pública, o que é ruim para a imagem do Congresso
Nacional e para a própria Câmara dos Deputados.

Por que esta Casa sofre essa violência? Justa
mente por sua omissão em não regulamentar o meca
nismo arbitrário das medidas provisórias. O desgaste
que ela sofre neste momento decorre da sua omissão
relativamente à exigência de se regulamentar e resta
belecer a prerrogativa do Parlamento de legislar, e
não tornar-se uma Casa homologatória das edições
de medidas provisórias.

Essas medidas provisórias que estão sendo su
geridas trazem na sua essência outra questão muito
grave, que é o projeto de lei do Executivo estabele
cendo que os Estados e o Distrito Federal possam es
tabelecer pisos salariais. É citado o inciso V do art. 72

da Constituição Federal, ou seja, vão buscar o meca
nismo único e exclusivo de dividir a sociedade brasile
ira par reajuste de salário. E já se estabelece não o
"salário mínimo", como diz o inciso IV do art. 72 da
Constituição Federal, mas o "piso salarial".

Ora, as categorias sindicalizadas já buscam e
reivindicam nos seus acordos coletivos de trabalha o
piso salarial a que se refere esse artigo. Ou seja, que
rem transformar agora as governadores em presiden
tes de sindicatos de categorias que ainda não con
quistaram o seu piso salarial e, com isso, fazer com
que os aposentados fiquem fora do processo. E aí es
tão implementando aquilo que não tiveram coragem
de fazer, isto é, separar a vinculação das aposentado
rias dos reajustes do salário mínimo.
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Na realidade, esse projeto de lei busca única e
exclusivamente, de um ponto de vista estratégico, de
ixar de fora os aposentados brasileiros dos futuros re
ajustes do salário mínimo, que - repito - nem leva
mais esse nome, mas passa a se chamar "piso salarial".

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna falar a respeito dos recur
sos que a Superintendência da Zona Franca de Ma
naus - SUFRAMA tem projetado na região amazôni
ca, em especial no Estado de Roraima, o que também
enaltece o grandioso trabalho efetuado pelo seu Su
perintendente, Dr. Antônio Sérgio Martins Mello, e pelo
Superintendente-Adjunto de Planejamento, Dr. Ozias
Monteiro Rodrigues. Um grandioso trabalho de de·
senvolvimento da região amazônica vem sendo propi
ciado pela Suframa.

Por intermédio da atenção que esse organismo
de incentivo vem prestando aos Estados da Amazônia
Ocidental e também ao Amapá, podemos constatar,
neste início do milênio, o significativo aporte de recur
sos alocados às unidades federativas e municípios da
região.

Foram meios para aquisição de patrulhas meca
nizadas, para construção de fábricas de farinhas, de
móveis, construção de mercados, incentivos para
produção agrícola, realização de acessos rodoviários
por estradas vicinais, enfim, uma gama de grandes
realizações que desenvolvem a Amazônia, na qual in
serido está o Estado que aqui represento, Roraima,
aquinhoado que foi também por dotações proporcio
nadas pela referida Superintendência de Desenvolvi
mento Regional.

Não posso, então, deixar de reconhecer o gran
dioso trabalho efetuado pelo Superintendente, Dr.
Antônio Sérgio Martins Mello, e pelo Superintenden
te-Adjunto de Planejamento, Dr. Ozias Monteiro Ro
drigues, que, junto às suas eficientes equipes de tra
balho, vêm pautando suas atuações de forma efetiva
e sob plena dedicação.

Tamanho é o sentido de responsabilidade admi
nistrativa que esses dois dirigentes vêm prestando,
que, meses antes das liberações dos recursos para o
ano vigente, viajaram pelos estados que lhes são ine
rentes, supervisionando as operacionalizações dos
convênios anteriormente assinados, em curso de
cumprimento.

Tal procedimento, além de zelar pelo que foi
conveniado, previne distorções que, por desventura,
possam ocorrer se as coisas correrem soltas. A esses
dirigentes quero estender minhas manifestações de

apreço e de reconhecimento pelo tanto que têm feito
em prol da nossa região.

A eles, nossos votos de que a Suframa continue
a crescer nos propósitos desenvolvimentistas que a,
Amazônia merece ter.

Era o que tinha a dizer.
Q SR. BEN·HUR FERREIRA (PT - MS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os jornais têm divulgado que chegaram
a bom termo as negociações sobre o pagamento de
indenizações a trabalhadores escravizados pelo na
zismo durante a Segunda Guerra Mundial. Represen
tantes dos trabalhadores sobreviventes do período de
escravidão, dos governos da Alemanha e de países
do Leste Europeu, das indústrias e de Washington
anunciaram a criação de um fundo de compensação
para reparar as vítimas da exploração nazista.

É com satisfação que registramos este fato no
plenário da Câmara. As reparações pagas aos pou
cos sobreviventes de trabalhos forçados na Europa
deveriam estimular no Brasil, tendo como pano de
fundo as comemorações dos quinhentos anos, um
debate sobre as dívidas acumuladas com a explora
ção e a opressão de seres humanos não-europeus
desde a época do chamado Descobrimento, em
1500.

O Sr. Rubens Ricupero, ex-Ministro da Fazenda
e atual Secretário-Geral da UNCTAD (Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvi·
mento), tem aberto espaço em sua coluna na Folha
de S.Paulo a uma reflexão sobre medidas compen
satórias "sobre a necessidade de dotar a economia
de consciência moral".

Ao contrário do acordo a que se chegou na Ale
manha, nós, no Brasil, "não primamos pela coragem
de olhar o passado como ele foi e pela honestidade
de combater a continuação desse passado nos sofri
mentos dos excluídos de ontem e de hoje".

O Brasil foi o país que mais importou seres hu
manos escravizados do continente africano. E foi tam
bém o último país a abolir a escravidão. No dia se
guinte ao 13 de maio de 1888, não se discutiram im
plicações políticas e medidas compensatórias. O dia
seguinte à Abolição da Escravatura abriu o debate so·
bre a necessidade de uma legislação para punir a va
diagem, o que levou um jornal da época a sair em de
fesa dos escravos, dizendo que ao menos lhes fosse
permitido gozar por algum tempo a liberdade re·
cém-adquirida.

Na semana passada (21 de março de 2000) oro
ganizamos um seminário sobre o tema "Das Repara-
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ções e das Políticas Públicas", no Auditório do Espa
ço Cultural Zumbi dos Palmares. Estamos relatando o
Projeto de Lei nº 1.239, de 1995, apresentado pelo
Movimento pelas Reparações, com 10 mil assinatu
ras, nas comemorações dos 300 anos da morte de
Zumbi dos Palmares, e encaminhado pelo Deputado
Paulo Paim.

Está na hora de o Brasil começar a enfrentar
essa discussão, para privilegiar os segmentos que fo
ram historicamente excluídos dos veios econômicos
do País. Temos procurado ampliar o debate, incorpo
rando inclusive a experiência de outros países. Nosso
convidado, na semana passada, foi o Dr. Elbert Ran
som Jr., norte-americano que esteve com Martin Luther
King, nas memoráveis campanhas pelos direitos civis.

Vamos insistir na idéia de que todas as políticas
públicas devem necessariamente incorporar a ação
compensatória, o sentido da reparação de danos cau
sados a segmentos historicamente discriminados. O
Brasil se construiu como nação utilizando a escravi
zação de seres humanos. Em um de seus artigos na
Folha de S.Paulo, o Sr. Rubens Ricupero afirmou
que "O tráfico de escravos foi componente essencial
do capitalismo mercantilista, contribuiu poderosa
mente para a acumulação de capital e o crescimento
do comércio na pré-história da globalização e fez a
fortuna de bolsas e mercados nos países ibéricos, na
Holanda, na França e na Inglaterra".

As conseqüências desses fatos desumanizado
res revelam-se Gom toda a crueza nas estatísticas de
órgãos oficiais, como o Ipea e o IBGE. Os negros acu
mulam desvantagens em todos os indicadores sociais:
há uma saúde para o negro, outra para o branco; há
uma educação para o negro, outra para o branco; há
um salário para o negro, outro para o branco. São da
dos oficiais. As desigualdades raciais têm uma esta
tística oficial, mas não contam com a atenção de ne
nhuma política pública. Diante deste quadro desalen
tador, as notícias vindas da Alemanha sobre repara
ções a trabalhadores escravizados merecem nossa
reflexão e o registro neste plenário.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, o Seminário Água 2000 - Qualidade de
Vida e Desenvolvimento, que se realiza no Senado
Federal, por iniciativa do ilustre Senador Paulo Souto,
é de enorme significação e importância. Agradeço a
sua Presidenta e Presidenta da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura daquela Casa congressual,
eminente Senadora Emília Fernandes, pelo convite

que me traz a oportunidade de sobre o evento pro
nunciar-me.

O problema hídrico, que no próximo século se
agravará, é vital para a sobrevivência da humanidade.
Mais do que o petróleo, muito mais do que os metais,
quase tanto quanto o ar, a água torna-se a cada dia
mais escassa. O petróleo, que se acredita haver re
servas para cem anos, ora se encontra em fase de pa
ulatina substituição por outras tecnologias como hi
drogênio, eletricidade e metais, alguns com reservas
quase inesgotáveis. A falta de um ou dos outros não
matam; a água o faz.

Nobres Deputados, a ONU calcula que apenas
2,5% da água do planeta são potáveis; os 97,5% res
tantes são insalubres, água imprópria para consumo
humano. Dos 2,5%, no entanto, 1,5% é água congela
da e 0,9% água de difícil acesso, o que torna propria
mente aproveitáveis tão-somente 0,1% da água do
mundo. A perspectiva é no mínimo assombradora!

A conseqüência do fato de que a água não é
abundante como parece, muito menos inesgotável,
como o bíblico mané, a cair dos céus, retrata-se pelos
alertas do recente Fórum Mundial sobre Água, reali
zado em Haia, em que se observou que 20% da po
pulação do planeta não têm acesso à água potável e
50% não são servidos por rede de saneamento bási
co. Por isso, quase 3,5 milhões de pessoas morrem
por ano de doenças infecto-contagiosas, cuja origem
se encontra em águas contaminadas.

Pior: o limite de consumo anual de água, segun
do a ONU, abaixo do qual se acende a luz vermelha
da insalubridade, é de 1.700 metros cúbicos. Prognosti
ca-se que, em cerca de um quarto de século, 60% dos
8 bilhões de habitantes da Terra morarão em cidades
e quase 40% consumirão do precioso líquido em
quantidade menor do que o valor mínimo recomenda
do. E avalia-se, para resumir o quadro, que mais de 5
mil crianças morrem hoje por dia no mundo, em virtu
de de uso ou consumo de água contaminada ou de
má qualidade. Uma catástrofe!

Eminentes Congressistas, em 22 deste mês,
transcorreu o Dia Mundial da Água. O relatório da
mencionada conferência de Haia, ante os dados aci
ma expostos, recomenda que se deva "manejar a
água de modo a refletir seu valor econômico, social,
ambiental e cultural em todos os seus usos"; e que se
tomem "iniciativas para atribuir aos serviços de água
um valor que reflita seus custos".

Em face disso tudo, como nós, brasileiros, nos
situamos? Estamos em invejável posição no concerto
das naçõês. Para começar, por determos 88% da
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água mineral do planeta! Nada obstante, a situação
relativamente confortável em que este País se encon
traria, longe de tranqüilizar-nos, deve-nos muito preo
cupar. Isso porque o problema da água é complexo e
como tal deve ser atacado por diversas frentes que o
compõem. Há no mínimo três aspectos "macro" da
questão a serem considerados: enchentes, secas e
poluição. No caso, secas no Norte, enchentes no Sul
e poluição em ambas as regiões. Doutra sorte, há ao
menos dois elementos, diga-se "micro", de feição
mais urbana, a serem tomados em conta: distribuição
de água nos domicílios e saneamento básico, que
nos atingem diuturnamente de norte a sul.

Essa constelação de fatores múltiplos exige po
lítica nacional que enfrente o problema da água, a
exemplo do problema da energia, das telecomunica
ções e da segurança, entre outros, porque a água
acaba por ser - observou~se - tão ou mais importante
do que eles todos.

Ora, dentre tantas agências nacionais para tan
tos efeitos, é verdadeiro contra-senso que ainda não
tenhamos nossa Agência Nacional de Águas, cujo
projeto está para ser votado no Senado Federal.
Enquanto ela não se cria, estaremos fadados a verda
deiro vácuo institucional no setor - sem favor algum 
mais importante para a sobrevivência da humanidade
no século que se inicia.

No caso do Estado do Rio de Janeiro, o proble
ma não é menor. Tornou-se crônico décadas afora,
por vários governos. São rios e lagoas poluídos,
obras inacabadas, falta de verbas e de antevisões do
futuro; em síntese, ausência de planejamento efetivo
para o que aí está. Os problemas começam com as
mazelas das cidades interioranas, passam por emis
sários mal concluídos, nas praias da "Cidade Maravi
lhosa", atingem a poluição crônica da Baía de Guana
bara e culminam com os recentes escândalos dos de
zenove sítios de emissões de dejetos na lagoa Rodri
go de Freitas. Há muito ainda o que fazer! .

Ilustres pares, embora a situação ainda não seja
desesperadora, em nível estadual ou nacional ela ca
minha para isso. Esperamos que iniciativas como a
desse seminário, em tão boa hora instituídas, venham
a trazer, comohem lhe diz o nome, melho{,a de quali
dade de vida ao nosso povo, a par de desenvolvimen
to auto-sustentado e com saúde para todos nós.

Com certeza isso acontecerá, porque ésse se
minário é prova cabal de que o País se prep~ra com
descortino, enfrentando previsão de escassez de
água, que - ante encontros de estudo como··esse,
que em boa ora se levam a' cabo - se prenunciá não

acontecerá. Pois nos resta congratular com a Sena
dora Emília Fernandes e com o Senador Paulo Souto,
pela presidência e iniciativa do evento, e desejar,
mais que isso, exigir que, por questão de continuida
de de vida da Nação, venha a repetir-se.

Muito obrigado.
O SR. SALVADOR Z~MBALDI (P8DB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr~ e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para expressar
toda a minha admiração e homenagem aos nossos
valorosos homens do fogo, os nossos bombeiros, de
todos os rincões de nossa Pátria.

Sua missão básica está sintetizada no lema: "Pre
servação da Vida, do Patrimônio e do Meio Ambiente".

Os desastres naturais e, também, aqueles pro
vocados pelo homem sempre submeteram a humani
dade a grandes sofrimentos e obstáculos ao seu de
senvolvimento. Por isso, de longa data, chegou-se à
conclusão de que era fundamental instalar e manter
sempre uma instituição com a capacidade de prevenir
a ocorrência dos desastres ou, então, reduzir, ao mí
nimo, os seus efeitos, mesmo quando ninguém acre
dite que eles venham a ocorrer. Dessa constatação
surgiram os bombeiros.

Assim, dos -grandes incêndios e calamidades
naturais, passando pelos acidentes de trânsito e até
desentendimentos entre pessoas, os bombeiros estão
sempre de prontidão para socorrer, salvar, solucionar
ou mesmo consolar as pessoas.

Na sociedade contemporânea eles estão, cada
vez mais, ocupando um papel multiprofissional.

Com uma força de vontade capaz de superar
quaisquer obstáculos e com extremo amor à profis
são, os bombeiros chegam a trabalhar, continuamen
te, por dias seguidos, nos salvamentos.

Apesar de todas as dificuldades que encontram
na profissão, eles sempre demonstram capacidade
suficiente para tranqüilizar quem precisa e para salvar
quem, muitas vezes, só percebe que eles existem
quando sente a exigüidade do tempo entre a vida e a
morte.

Desde o início de sua carreira, os bombeiros se
habituam a ouvir palavras como'c-onfiança, lealdade,
rigidez, cooperação e, acima de tudo, disciplina.

. 'Logo que passam a usar sua farda, eles fazem
um juramento: "Salvar, mesmo colocando em risco
sua própria vida". Mas essa não é uma atitude suici
da, ou uma preocupação em ser herói. Ele aprende a
'fazer tudo com segurança, para não morrer. O bom
beiro não tem chance de errar, pois seu erro pode

, custar uma vida: a sua própria ou a de outrem.
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Exatamente por isso, Sr. Presidente, não é sem
um motivo muito especial que algumas pesquisas, há
alguns anos, dão aos bombeiros, com destaque, o
maior índice de credibilidade entre as instituições
comparadas.

Em nosso País, a primeira organização estrutu
rada para combate a incêndios foi o Corpo de Bombei
ros da Corte, criado em 1856, por ato do Imperador, e
tornado permanente em 1860, com os efetivos milita
res, então existentes para a finalidade, da Marinha e
do Exército, e outros de origem civil.

Em 1881, foi aprovado o regulamento que dava
organização militar ao Corpo de Bombeiros, podendo
o Governo empregá-lo, até em caso de guerra, com a
mesma formação de um batalhão de engenheiros.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo, por seu
turno, surgiu, na prática, em 1875. A criação oficial,
contudo, já com característica militar, se deu em
1880, com o efetivo de 20 soldados. Em 1900,
unem-se todas as forças policiais de características
militares, inclusive os bombeiros, em uma s6 Força
Pública.

Com o advento da Constituição de 1988, todos
os corpos de bombeiros passaram a ter a denomina
ção formal de Corpo de Bombeiros Militar, deixando
aos Estados a decisão de manter seus bombeiros
como instituição autônoma ou integrada à Polícia Mili
tar. Assim sendo, São Paulo optou por continuar a
mantê-Ia integrada à sua Polícia Militar, como já o era
desde sua origem.

Entretanto, Sr. Presidente, temos constatado, ul
timamente, um grande interesse, nesta Casa, no sen
tido de emendar o dispositivo da Constituição Federal
que trata da segurança pública, de modo a tornar
compulsória a desvinculação das duas corporações,
naqueles Estados que optaram por mantê-Ias integra
das.

Os motivos mais comuns para a desvinculação
se referem: à busca de maior eficiência operativa, à
maior autonomia de gestão de seus orçamentos pró
prios, e às diferenças de suas respectivas funções.

Verifica-se, porém, que há argumentos favorá
veis às duas situações.

Quanto à propalada maior eficiência operativa
dos bombeiros, quando separados, pode-se contra
por que os bombeiros dos Estados de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são vin
culados às respectivas PM e, no entanto, são dos
mais eficientes, em termos operacionais, no País, atu
almente.

No que se refere à autonomia na gestão de seus
próprios recursos, com possibilidade de se obterem
receitas adicionais, por meio da cobrança de taxas
pela prestação de serviços, julgamos que esse é um
argumento pouco sustentável, pois os mesmos cor
pos de bombeiros citados têm sido bem aquinhoados
de recursos para a manutenção e expansão de sua
operacionalidade, dentro da condição atual. Além dis
so, sobre a obtenção de recursos adicionais, conside
ramos que esse seja um argumento a favor da obten
ção de novos recursos, também, para as polícias mili
tares, na atuação integrada.

Finalmente, Sr. Presidente, em relação às dife
renças de suas funções precípuas, estando as Polícias
voltadas às ações contra ilícitos e os bombeiros, às
ações de defesa civil, julgamos que o Constituinte de
1988 considerou essas diferenças e, sabiamente, op
tou por mantê-los juntos na segurança pública, por
desempenharem, ambos, atividades que visam, so
bretudo, à ordem pública, ou seja, em última análise,
ao bem-comum da população, ficando sua possível
ação integrada muito mais facilitada do que sendo
mantidas em dispositivos separados.

Assim, Sr. Presidente, estou plenamente con
vencido das vantagens da permanência em uma
única instituição, dos bombeiros e da Polícia Militar
paulista, posicionando-me, desse modo, contra a sua
desvinculação.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre
e Srs. Deputados, estou apresentando hoje à Casa
proposta de emenda à Constituição que altera dispo
sitivo do Sistema Tributário Nacional, que dá adequa
do e favorecido tratamento tributário ao ato filantrópico
e de solidariedade humana praticado pelas pessoas
naturais e jurídicas para entidades sem fins lucrativos.

Justifico a apresentação dessa PEC, para repa
rar a omissão da Comissão Especial da Reforma Tri
butária às entidades que se dedicam às causas públi
cas e filantrópicas, a fim de que não fiquem ao desa
brigo de desonerações tributárias concedidas a em
presas comerciais. Tomo como exemplo a Pastoral da
Criança da CNBB, que atende mais de 1 milhão de fa
mílias e 1 milhão e meio de crianças.

Penso que uma entidade com um trabalho tão
grande e importante para os brasileiros, precisa ser
reconhecida pelo Poder Público, através de iniciativas
como essa, de desoneração tributária.

Pelo objetivo de nossa proposta, conto com o to
tal apoio de nossos ilustres pares.
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Sr. Presidente, peço a V. Exil que autorize a pu
blicação do meu pronunciamento nos meios de comu
nicação desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, a Justiça é dever de todos e de cada ins
tante. Do mesmo modo que deve exigir respeito deve
inspirar confiança.

Estamos, neste C'ongresso e nesta Casa, a dis
cutir o que e quanto reformar o Poder Judicial.

O modesto Deputado Federal que ora se dirige
aos seus pares, traz sua grave preocupação nesses
projetos em andamento.

Em verdade, tal como se debate a reforma, tal
como se apresentou o seu Relatório, e que vem sen
do discutido e votado, parte duma premissa errada e
errônea.

Premissa errada, quando quer, precipuamente,
alterar o conjunto de freios e contrapesos, que equili
bram os Poderes da República, restringindo, de fato,
este Judicial.

Ao fundo, as medidas propostas criam uma su
bordinação do Poder Judiciário, aos Poderes Legisla
tivo e Executivo. Com isto, fica inserida uma nota dis
sonante, onde devem imperar a harmonia e a inde
pendência.

Premissa errônea, pois os remédios oferecidos,
a curto, médio e longo prazos, nem no papel apresen
tam melhorias pretendidas. Na prática, pioram o que
já temos e levarão o quadro a crise institucional gra
víssima.

A solução, para aprimorar a Justiça, é criar mais
juízos de primeiro grau, federal e estadual, de nature
za cível, fiscal, criminal, presidencial e outras, com os
respectivos corpos burocráticos.

Lógica conseqüência disto é aumentar o núme
ro de tribunais com seus juízes e as respectivas áreas
de apoio e informação, para bem julgarem.

De nada adianta muitos juízes de primeiro grau
de jurisdição e um claro hiato entre as decisões da
queles e o retardo, por manifesta falta de condições
humanas, destes.

De resto, trata a reforma de questões secundárias,
menores. No entanto, ficou relegada a segundo plano,
obscurecida, a questão maior de mais juízes e mais
tribunais, dados aos seus integrantes os predicamen
tos de inamovibilidade, vitalidade e irredutibilidade de
vencimentos, cabalmente e sem subterfúgios.

Restringir o acesso à Justiça pela recusa do
exame das questões postas, seja uniformizando-as
por súmulas, ditas vinculantes, ou atendendo a deci
sões de Tribunais Superiores é recusar-se a ministrar
a Justiça. Invocar princípios de aplicação consuetudi
nária ou da lei da terra, não-manifesta violação e frau
de da lei constitucional, são estrangeirismos inapro
priados a resolver as terríveis questões do acesso e
ministração da Justiça em nossa terra.

O País está em crise e somente o Poder Judicial
tem a capacidade de afastá-Ia, extingui-Ia e assegu
rar a todos os brasileiros paz e segurança na ordem
prevista na Constituição.

Portanto, ao ensejo do exame desta reforma,
sejamos corajosos e altivos para dela escoimar todo e
qualquer ranço de ideologia, de personalismo e de
autoritarismo.

Vamos dar ao Poder Judiciário condições mate
riais e humanas para bem poder julgar. É o que bene
ficia a todos e realiza o bem comum.

Assim agindo, infundindo a confiança em todos,
é fácil o Poder Judiciário exigir o respeito que a ele de
vemos. Assim, afastamos de nossos espíritos e men
tes a terrível tentação do prélio das armas, a qual fa
talmente ocorrerá se não estivermos atentos à cons
ciência da Nação, que reclama o Poder Judicial livre
de peias que lhe querem colocar, por qualquer pai
xão, motivo e interesse.

Agora, Sr. Presidente, tenho de dizer uma coisa
que é muito boa para a Nação e, para isso, tenho de
aproveitar este momento. Vou fazer a defesa de Paulo
Sérgio Rios, do DNER do Rio de Janeiro, para a qual
consegui 37 assinaturas, dos 46 colegas da bancada
do Rio de Janeiro. Pedimos a permanência dele, por
que ele é a cara do Rio, é a cara do serviço e a cara da
Nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB 

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para fazer
um registro de louvor à Diretoria da Cooperativa Mista
Agropecuária de Vitória da Conquista, na pessoa do
seu Presidente, o Dr. Fernando Ruy, extensivo a todos
os seus associados, pelo êxito, verdadeiro sucesso, da
34§ Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de
Vitória da Conquista, realizada de 12 a 19 do mês em
curso.

Numa época de crise econômico-financeira, a
Cooperativa Mista Agropecuária Conquista Ltda. 
COOPMAC, cumpriu mais um desafio e realizou não
apenas mais uma exposição, mas uma extraordinária
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exposição, cumprindo, assim, uma caminhada que já
vem de longos anos.

É da tradIção de Vitória da Conquista, dos seus
produtores rurais, comerciantes e industriais, a reali
zação de sua Exposição Agropecuária, Industríal e
Comercial, considerada das maiores da Bahia.

Embora desde os primeiros anos da década de
30 fizeram-se as primeiras Exposições Agropecuárias
de Vitória da Conquista, é na década seguinte, a partir
de 1942, que a Exposição é oficializada e cresce, en
tão, a participação de proprietários rurais em todos os
seus eventos.

Com o tl~mpo, a Exposição Agropecuária, que
sempre contou com a presença de autoridades esta
duais, inclusive das mais altas autoridades, deixou de
ser mera exposição de exibição de animais para
constituir-se num evento comercial, industrial e finan
ceiro, envolvendo animais de raça - bovinos, eqüinos,
caprinos e ovinos, peças e equipamentos industriais,
bens e serviços na área comercial.

Há muilos anos a Exposição Agropecuária,
Industrial e Comercial de Vitória da Conquista deixou
de ser um evento local para celebrizar-se como um
acontecimento estadual, não apenas regional, de
grande significação, conhecido e reconhecido como
um dos grandes momentos de afirmação do coopera
tivismo brasilEliro, fundado no lema "um portados e to
dos por um", que sempre vence os obstáculos, por
mais árduos que sejam.

Quero, portanto, Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, deixar aqui consignado um voto de louvor
à Diretoria da Cooperativa Agropecuária Mista de Vi
tória da Conquista, a todos os seus empregados, ex
positores, promotores, agentes financeiros, associa
dos e a quantos fizeram a 34ª Exposição, sem dúvida
um momento de reafirmação de altivez, de audácia e
de competência da comunidade conquistense.

Peço a V. Ex'!, Sr. Presidente, a divulgação deste
pronunciamento pelos meios de comunicação da
Casa.

Agradeço a atenção de todos.
O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, medidas urgentes fazem-se necessárias
para prevenir o abuso de drogas no Brasil e no Rio de
Janeiro, bem como para recuperar aqueles que pre
tendem se livrar da dependência das drogas ilegais.

Na questão do combate às drogas, temos que
ser pragmáticos. Se existe o narcotráfico é porque
existe mercado para a droga que ele vende. Então,
para eliminarmos a oferta de drogas, temos de elimi-

nar a demanda que a sociedade tem por essas dro
gas. Trata-se de uma lei econômica: se existe alguém
disposto a comprar, sempre existirá alguém disposto
a vender.

Para combater essa oferta e essa demanda te
mos dois caminhos: ou usamos a Polícia, reprimindo,
ou usamos campanhas de educação e saúde pública,
prevenindo. Podemos, é claro, combinar repressão e
prevenção. "

Hoje o Brasil sofre com o narcotráfico, como na
década de 1920 os Estados Unidos sofreram com a
Lei Seca, cujo único efeito, ao proibir as bebidas al
coólicas, foi enriquecer os gangsters. Ora, não existe
mercado constituído apenas por vendedores. No Rio
de Janeiro e no mundo, o grande mercado consumi
dor para as drogas é constituído pelas classes alta e
média. Já os vendedores são geralmente arregimen
tados nas classes média-baixa e baixa, moradora dos
morros e das periferias. É contra esses que a fúria po
liciai é geralmente dirigida.

Quando falamos do mercado mundial, temos
em uma ponta os Estados Unidos, que consomem
90% da produção mundial de cocaína, e, na outra
ponta, a Colômbia, responsável por grande parte da
produção e venda. A pergunta a ser feita é: por que a
censura e as penalidades que atingem os vendedo
res, sejam eles os traficantes da Rocinha ou os car
téis colombianos, são maiores que o preconceito e as
penalidades aplicáveis aos compradores, isto é, os in
tegrantes das classes altas e os países mais abasta
dos? Isso dá o que pensar.

Seria o caso de se aplicar aos consumidores as
mesmas penalidades ou o mesmo repúdio que é apli
cado aos traficantes e aos países produtores? Ou é
melhor discutirmos o problema sob outro ângulo, o
ângulo da prevenção?

Tudo leva a crer que o uso de drogas danosas à
saúde, sejam elas legais ou ilegais, pode ser mais efi
cientemente combatido se a questão for vista não
como um problema de polícia, mas prioritariamente
como um problema de saúde e educação pública.

Imaginem, senhoras e senhores, se o tabaco, o
café ou o alcoolismo fossem combatidos pela Polícia,
e não pelo Ministério da Saúde?! Imediatamente, se
ria criado um lucrativo mercado negro para o cigarro,
o álcool e a cafeína, enriquecendo e armando os trafi
cantes destes produtos, além de transformar a vida
dos tabagistas, dos alcoólatras e dos bebedores de
café em um inferno.

A perspectiva até hoje adotada de combater o
vício através de medidas policiais nunca se mostrou
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eficiente. Por outro lado, sobrevalorizou as drogas ile
gais, para as quais existe, literalmente, um mercado
cativo. Ora, não serão as leis proibitivas que impedi
rão o abismo do vício, mas sim o esclarecimento e o
apoio dos órgãos de saúde pública.

Pesquisando-se os manuais de farmacologia, fi
camos sabendo que a nicotina causa um vício tão for
te quanto o da heroína; por outro lado, a maconha não
causa dependência química. Apesar disso, o consu
mo de tabaco vem caindo, enquanto aumenta o con
sumo da ilegal maconha. A razão é simples: contra o
cigarro existe uma campanha mundial de esclareci
mento, propagando seus efeitos negativos, que vão
da impotência à calvície e ao mau-hálito. Já a maco
nha, que provavelmente causa os mesmos males e
talvez outros é apenas declarada proibida, o que,
para o jovem, torna-a um objeto de desejo, e um vício
que nenhum aparelho repressivo, em nenhuma épo
ca, conseguirá reprimir.

Senhoras e senhores: imaginem se tantos famo
sos e declarados ex-usuários de drogas estivessem
presos. Que bem isso teria causado ao mundo?
Nenhum. Que efeito isso teria sobre o narcotráfico?
Nenhum. Ele continuaria forte como sempre foi.

Ora, devemos combater as drogas ilegais da
mesma forma que se tem revelado efetiva no caso
das drogas legais: através de campanhas de saúde
pública. A simples repressão policial das drogas, da
mesma forma que a repressão ao jogo do bicho, não
funciona, porque se preocupa apenas em reprimir a
oferta, enquanto a questão é reprimir a demanda.
Enquanto existir um mercado consumidor para as
drogas, para o jogo ou para a prostituição, as tentati
vas de repressão apenas funcionarão como uma re
serva de mercado para a venda ilegal desses produtos.

Da mesma forma que os bicheiros não querem
a legalização do Jogo do Bicho, o que lhes traria con
correntes, fiscalização e impostos, é bem provável
que o tratamento policial dado à questão das drogas
beneficie apenas os traficantes, em vez de beneficiar
a sociedade como um todo.

Precisamos é de mais informação, mais clínicas
de recuperação e menos ênfase na tentativa de repri
mir as irreprimíveis forças do mercado. Essa análise é
amparada pelo semanário mais respeitado do mundo, o
lhe Economist.

Talvez tenha chegado o momento de começar
mos a distribuir informações, e não tiros, entre os ven
dedores e compradores de drogas. Qualquer um de
nós pode experimentar uma droga forte e maléfica,
como o álcool, a nicotina, a cola de sapateiro ou o

poder, sem nos tornarmos viciados, desde que a so
ciedade nos previna, sem hipocrisia, com informa
ções claras e honestas, sobre os riscos que estamos
correndo.

Não se trata de desprezar o trabalho da Polícia,
mas de mudar a perspectiva. Vamos prevenir e recu
perar os náufragos do vício, em vez de simplesmente
condená-los a vagar eternamente entre policiais e
bandidos. O Rio necessita urgentemente de mais clí
nicas de recuperação; e o Brasil necessita que os Mi
nistros da Saúde e da Educação passem a tomar o
assunto como um problema de suas alçadas, e não
apenas da alçada do Ministério da Justiça.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDS - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ontem, o Município de Campos dos
Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro,
comemorou 165 anos de emancipação sóciopolítica.
Gostaria de externar os meus parabéns à sua brava
população, aquelas pessoas que têm lutado contra
todas as adversidades possíveis e têm contribuído
para construir uma sociedade melhor.

Eleito Deputado Federal para meu segundo
mandato, tenho me conduzido, nesta egrégia Casa de
Leis, com ingente esforço, objetivando a reversão do
cenário de oportunidades perdidas, de potencialida
des subaproveitadas do norte, noroeste e cen
tro-norte fluminense. Os pronunciamentos por mim
feitos neste Parlamento, as intervenções por mim
conduzidas junto ao Governo Federal, em defesa dos
interesses de minha região, podem muito bem traçar
o perfil de minha trajetória como Deputado Federal.
Tenho buscado sempre obter recursos, apoiar projetos
que impliquem melhorias para as áreas de educação,
saúde, infra-estrutura, saneamento, entre outras.

Mas é a Campos dos Goytacazes, Sr. Presiden"
te, cidade considerada pólo de desenvolvimento do
norte do Estado do Rio, que devo maior compromis
so, em face dos laços que a ela me prendem, em fun
ção da minha história política ter sido iniciada, apoia
da, pelo povo desse Município. Por isso a mim muito
preocupa, nobres colegas de Parlamento, o momento
crítico vivido por Campos. E, no ensejo de se aprovei"
tar o instante em que se celebra seu aniversário, pro"
ponho, neste pronunciamento, uma reflexão a respei
to dos destinos de Campos.

É inadmissível, inaceitável que uma cidade
como Campos, uma das 25 maiores em arrecadação
entre todos mais de 5 mil Municípios brasileiros,
apresente os pífios resultados socioeconômicos que a
administração do PDT ostenta, por mais de 12 anos.
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A cidade de Campos, segundo levantamento feito
pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplica
da, uma entidade séria, aponta para o fato de nossa
cidade perder, no Estado do Rio, somente para o Mu
nicípio de Itaboraí, em número de famílias que vivem
abaixo da linha da indigência.

Um Município que apresenta esses indicadores
sociais, iguais apenas aos apresentados por Municí
pios do nordeste brasileiro, não tem muitos motivos
para comemorar, na medida em que falta ao seu povo
emprego, falta saúde adequada, falta, principalmente,
respeito.

Não cabem desculpas ao modelo esgotado do
PDT, a este modelo fracassado que não conseguiu
impor uma rota segura de desenvolvimento para o
Município. Nem ao PDT resta a saída de alegar que,
nestes últimos três mandatos municipais, não se
configuraram as condições necessárias para apoiar
iniciativas que levassem o Município de Campos ao
progresso. Isto porque somente para este ano está
projetado para Campos um orçamento de mais de
R$200 milhões, sust!'mtados, em sua maior parte, não
por receitas próprias, mas por repasses federais e es
taduais. Somente da receita de royalties provenientes
da produção de petróleo Campos irá fechar o ano de
2000 com R$120 milhões.

Embora o momento seja de celebração, Sr. Pre
sidente, e malgrado possa soar deselegante esta mi
nha exposição, exerço a crítica com o direito de quem
é um político intimamente ligado às bases populares,
e que vislumbra, que assiste ao descontentamento
das pessoas, com os rumos em que se encontra o
Município de Campos.

Os mágicos administradores do PDT susten
tam-se mais em marketing superficial do que em re
sultados concretos, e vendem uma imagem de Cam
pos que pode ser facilmente desmentida nas ruas.

É preciso mudar Campos, Sr. Presidente, e
mostrar que há os instrumentos necessários para que
o Município cresça, de modo integrado, com geração
de emprego, com qualificação de mão-de-obra, com
apoio a projetos de geração de renda, com dignidade
no atendimento de saúde, com seriedade e austerida
de na administração dos recursos públicos.

É por isso que o PSDB se estrutura, tem atraído
pessoas de bem do Município, unindo-as em torno de
uma bandeira que é a da virada, a mudança do atual
estado de coisas que presenciamos. Estamos pro
curando dar nossa contribuição, com uma proposta
alternativa de administração, que faça Campos não
somente orgulhar-se de seu passado, de sua história,

mas que ajude o Município a construir um futuro me
lhor, principalmente para aqueles mais humildes e ca
rentes, que tanto sofrem com o descaso que têm lhe
sido imputado.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Quero expor minha postura intransigente na defesa
da implementação pelo Governo Federal de uma uni
dade do Departamento de Polícia Federal (DPF) no
Município de Campos dos Goytacazes.

Assumi procedimento de' permanente cobrança
ao Governo Federal, nos últimos seis meses, da ins
talação de uma Delegacia da Polícia Federal em
Campos, em face da demanda existente na região. Tal
medida se justifica por ser a referida cidade fluminen
se sede da 4A Vara de Justiça Federal, por ser consi
derado pólo do norte do Estado do Rio de Janeiro,
com mais de 500 mil habitantes, e contar com termi
nal aeroportuário, em fase de estudos para implanta
ção de operações alfandegadas.

Entendemos ainda a necessidade da DPF de
Campos - Município que já abrigou uma unidade des
sas há 20 anos - em função da descentralização dos
serviços e conseqüentes desafogamento dos inquéri
tos e trabalhos instaurados pela delegacia existente
da Polícia F~deral, no vizinho Município de Macaé.

No encaminhamento desta questão, que consi
dero de alta relevância para a população de Campos
e do norte Fluminense, me reuni com representantes
do Ministério da Justiça, com o Diretor-Geral da Polí
cia Federal, Agílio Monteiro Filho, entre outras autori
dades. E, com incontida satisfação, vi meus esforços
serem laureados com a edição de portaria do Gover
no Federal, de criação de novas 21 Delegacias de Po
lícia Federal em todo o País, sendo três para o Estado
do Rio de Janeiro, com uma destas destinadas para
Campos.

Dando início à segunda fase, no processo de ar
ticulação para a criação da Delegacia de Polícia
Federal de Campos, e admitindo avanços a partir de
sua institucionalização nos organogramas institucio
nais da União, este Parlamentar se mobilizou no sen
tido de buscar a cessão de uma área federal no Muni
cípio para abrigar o projeto. Trouxe a Campos técni
cos da Superintendência da Polícia Federal no Rio de
Janeiro, que vistoriaram prédios desativados da Rede
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA como possíveis lo
cações para abrigar a nova DPF, tendo sido aprovado,
com indicações de pequenas adequações, prédio
com acesso a um dos principais eixos viários do Mu
nicípio, próximo às rodovias de entrada e saída de
Campos.
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Contudo, quero denuncíar o estado atual em
que se encontra o processo de implementação da
DPF de Campos, em função da interferência negati
va, confusa e burocrática da Prefeitura Municipal lo
caI. Esta, por motivos que desconheço e que, acredi
to, não levaram em consideração o interesse coletivo
comum, entrou com proposta de desapropriação de
imóvel, ou compra de prédio de particulares, para
abrigar a Delegacia de. Polícia Federal de Campos.
Esta intervenção, em um instante em que se encon
travam adiantadas as negociações para a cessão do
prédio da RFFSA ao Ministério da Justiça, provocou,
de imediato, reversão, ou melhor, paralisação das tra
mitações encaminhadas.

Não compreendemos, Sr. Presidente, inclusive, o
silêncio da Administração Municipal a respeito dos mo
tivos que lhe motivaram a estancar as providências
que, em muito, lhe trariam benefícios, com a operação
da Delegacia de Polícia Federal.

Desejo exercer prerrogativas por mandato a
mim facultadas e cobrar, contundentemente, do

-Põder Público municipal de Campos informações a
respeito das investidas por este interpostas sobre o
projeto da Delegacia de Polfcia Federal, ao mesmo
passo em que estendo minhas críticas pela paralisa
ção, decorrente da ingerência em área administrativa
afeta à União, em detrimento de interesses da popu
lação campista.

A população de Campos exige respeito, e refuta,
veementemente, manobras de aspecto meramente
politiqueiro, que mascaram as reais intenções de
determinados administradores, e que mais prejuízos do
que contribuições provocaram, em prática mesquinha
de busca eterna de paternidade de projetos alheios.

Encaminho ainda ao Ministro da Justiça, José
Carlos Dias, pedido de informações a respeito do pro
jeto da Delegacia de Polícia Federal de Campos dos
Goytacazes, na ânsia da obtenção de respostas com
patíveis com um Município integrado por pessoas res
peitáveis, trabalhadoras, merecedoras, enfim, de res
peito das autoridades constituídas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna abordar um tema
que há muito se tornou questão grave em âmbito na
cional, mas que também é um problema mundial. Ve
nho apontar dados a respeito dos acidentes de traba
lho em todo mundo e compará-los com os números
existentes no Brasil.

o mundo inteiro gasta, anualmente, cerca de 4%
do seu Produto Interno Bruto com acidentes e doenças
de trabalho. No planeta, são registrados 335 mil mor
tes por ano, além de 250 mil acidentes e 160 milhões
de casos de doenças profissionais. O Brasil, prezados
colegas, despende cerca de R$20 bilhões com inde
nizações de acidentes de trabalho todos os anos. Só
com seguro contra acidentes são gastos em torno de
R$2,5 bilhões.

Esta constatação não diz respeito apenas aos
gastos e ao ônus desperdiçados pelo Brasil. Estes da
dos nos mostram também a evidência de uma quali
dade de vida pouco satisfatória dentro do ambiente
de trabalho. Todo o gasto com honorários de ações na
Justiça e demais despesas, poderiam ser revertidos
para programas de conscientização do trabalhador a
respeito de temas como comportamento, no que tan
ge ao uso de álcool e drogas, além de informações
sobre o perigo de contaminação do vírus da AIDS e
sobre as principais causas do estresse, causados
muitas vezes por uma má conduta tanto no trabalho
quantéffõra desse ambiente. --

Estes são os principais fatores que influenciam
no rendimento do empregado dentro das empresas
em todo mundo. As pessoas passam a não separar
mais a vida pessoal e os problemas que dela advêm e
tornam o ambiente de trabalho um caos penoso que
traz conseqüências relevantes. As empresas devem
ter preocupação em prezar pela boa qualidade de
vida do trabalhador em todos os níveis. Seja profissio
nalmente ou até mesmo no convívio familiar restrito,
cabendo ao empregador tornar viável a solução de pro
blemas que afetem a produtividade do seu colaborador.

Vivemos num momento em que a ajuda recípro
ca se torna fundamental. Há necessidade de empre
gados e empregadores se aliarem no intuito de favo
recer a qualidade dentro do ambiente de trabalho,
onde normalmente é passado a maior parte do dia.
Neste final de século, donos de empresas e trabalha
dores devem estar sensíveis para este importante
tema.

Cabe ao Governo estimular programas inovado
res que facilitem essa integração entre empresas e
empregados. Os trabalhadores devem passar a en
xergar a instituição onde trabalham como sendo um
porto seguro, pois chegam a passar dentro da entida
de até 44 horas semanais.

Sras. e Srs. Parlamentares, deixo aqui essa pre
ocupação, acreditando que em breve os Ministérios
do Trabalho e da Previdência Social encontrem um
resultado que apontará para a evolução da relação
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trabalhista. Afinal, não é de agora que várias pesqui
sas têm demonstrado que atitudes e iniciativas que
favorecem o trabalhador, além de tudo, contribuem
para o maior entendimento do operário que passa a
trabalhar mais feliz, passando a perceber que o seu
trabalho e seu empenho são recompensados. Além
de ganhar em qualidade, as empresas passam a ga
nhar em produtividade, gerada a partir da sintonia e
bem-estar de seu empregado.

A iniciativa privada, bem como o estímulo gover
namental, poderá contribuir em muito para a solução
de problemas tão delicados e que ferem nossos tra
balhadores de maneira tão profunda.

OSR.IEDlO ROSA (BlocoIPMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, a Petrobras anuncia haver atingido pro
dução de 1 milhão de barris diários de petróleo; o dó
lar alcança o valor de R$1,73 - o mais baixo desde
maio de 1999; é informado que haverá saldo na ba
lança comercial do mês de março; o Governo exulta
com os inesperados US$7 bilhões de dólares de capi
tais produtivos que ingressaram no País no primeiro
trimestre do ano; a safra recorde que colhemos entra
no mercado. Enfim, as expectativas negativas, farta
mente alardeadas pela Oposição e por setores pessi
mistas à população brasileira após a crise cambial de
janeiro de 1999, foram todas negadas. Ao contrário,
transformaram em grandes esperanças para a reto
mada do crescimento que todos almejamos.

Resta agora aproveitar o melhor momento para
reduzir os juros praticados pelo comércio, cobrados
aos consumidores, que se encontram em patamares
absurdamente elevados. Isto feito, tenho certeza de
que seja aumentada a produção e combatido o mal
maior do brasileiro nos dias de hoje: o desemprego.

Lembro-me, Sr. Presidente e nobres Parlamen
tares, da quantidade de protestos que aquela parcela
da sociedade brasileira, que mencionei, insuflava, por
informações desprovidas de consistência verídica
contra a pessoa do Sr. Arminio Fraga quando da deci
são do Governo de indicá-lo para a Presidência do
Banco Central. Aqui mesmo desta Casa não faltaram
os "arautos da verdade" - entre aspas - que, em pro
clamações solenes, pregavam a sua decapitação por
"envolvimento em negociatas internacionais". Que
maldade!

Poucas vezes reconheci em profissional do seu
cargo tamanha habilidade na condução das polfticas
monetária e cambial que lhe foram determinadas e
tanta sinceridade na preocupação com a recupera-

ção econômica do País. Reconheço que ele venceu
essa importante empreitada.

A recente decisão de, outra vez, reduzir a alí
quota do recolhimento compulsório sobre os depósi
tos bancários à vista, de 65% para 55%, é mais uma
prova de sua intenção desenvolvimentista, pois os
bancos passarão a dispor de mais de R$3,5 bilhões
disponíveis para os tomadores de crédito, primeiro
passo para o conjunto de medidas que possibilitará im
pulsionar a produção e gerar maior oferta de emprego,
o que deve constituir, a meu juízo, o propósito maior
dos agentes responsáveis pelo bem-estar social da
população brasileira.

O passo que falta, agora, é a redução dos juros
a nfveis que assegurem investimentos produtivos, o
que, compreensivelmente, não se pôde dar na última
reunião do Comitê de Política Monetária - COPOM
do Banco Central, a 22 deste mês, em face das incer
tezas internas e externas. Estou convencido, entre
tanto, de que novas reduções de juros acontecerão
no curto prazo.

Desde segunda-feira, 27 de março, estão reuni
dos os membros da Opep para definir o aumento de
produção do petróleo, que já foi assegurado por todos
os países membros exceto o Irã, fato que, sem dúvi
da, acarretará a queda do preço do produto. Uma vez
que a elevação dos juros americanos em 0,25% pare
ce ter sido bem absorvido pela economia mundial,
sem reflexos negativos de vulto para o Brasil, acredito
que, dissipado o pavor de aumento incontrolável no
preço do petróleo, o Banco Central decretará a redu
ção gradual dos juros nacionais.

Daí, tenho certeza, serão minimizados o sofri
mento, a angústia e o desespero de milhões de brasi
leiros que hoje vivem à margem do mercado de trabalho.

é, pois, prezados pares, com prazer que asso
mo a esta tribuna para externar a alegria de reconhe
cer o profícuo trabalho do Banco Central do Brasil na
condução das políticas monetária e cambial do País,
cumprimentando o seu Presidente, Sr. Arminio Fraga,
e sua equipe de técnicos que merecem o respeito e a
admiração do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, desejo saudar
os 165 anos do Municfpio de Campo dos Goytacazes
e encaminhar projeto de resolução para que se crie,
na Casa, conforme diversos organismos internacio
nais hoje praticam e recomendam, a Comissão Per
manente da Juventude.

Era o que tinha a dizer.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12711

o SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, participei no Rio de Janeiro do Seminário
"Segurança das Cidades", que foi organizado pela
Escola Brasileira de Administração Pública da Funda
ção Getúlio Vargas e Associação Fluminense de Guar
das Municipais. Foi um seminário da maior importância,
em que representei a Comissão Especial de Combate
à Violência desta Casa.

O seminário, com vários importantes palestran
tes, fez uma reflexão sobre os desafios relativos ao
problema da violência e segurança urbana e as estra
tégias para enfrentá-lo e a estrutura de combate à vio
lência nesta área de segurança pública no País.

É visível Sr. Presidente, que temos dificuldades
por um modelo que trabalhe apenas ações curativas,
como se chama na saúde; o'u seja, o modelo atual é
centrado em ações repressivas e se trabalha muito
pouco na área de ações preventivas. De modo que o
trabalho apresentado por inúmeros pesquisadores,
estudiosos, membros das Polícias, e especialmente
das guardas municipais, dá conta de que isso é possí
vel na atuação do próprio Município. É no Município
onde ocorrem a violência e é lá também onde o cida
dão sente mais próxima a necessidade do apoio do
poder público.

Nós temos problemas de interpretação constitu
cional do que seriam as guardas municipais, mas tal
vez seja este o caminho mais adequado para a ado
ção dessa polícia preventiva. A idéia é de uma polícia
desarmada, que vai tratar apenas de pequenos deli
tos. Por exemplo, uma polícia com equipes especiali
zadas que vai atuar nas escolas, em áreas ambientais,
com os turistas, em áreas comerciais, no trato com
meninos de ruas, na relação com os bairros periféri
cos, enfim, equipes que não vão tratar apenas do as
pecto repressivo, servindo de elo de ligação da socie
dade com as outras policias. Ou seja, se no seu traba
lho alguém está detectando que há um ponto de ven
da de drogas, imediatamente através da guarda mu
nicipal ou da polícia comunitária, como se queira cha
mar, nós teremos as condições de acionar a Polícia
Federal. Em se tratando de uma questão que envolva
o estrangeiro, o Exército, as Forças Armadas serão
acionadas. E, em crimes comuns, por exemplo, nas
áreas de crime organizado, de pistolagem, enfim, a
Polícia Civil e Militar, numa parceria com o Ministério
Público. Dessa forma é possível evitar que pessoas
ao longo do tempo estejam sendo encaminhadas
para a criminalidade.

Esse é o sentido principal desse trabalho. E por
que uma polícia desarmada? Porque se demonstra
que o uso de armas deve ser cada vez mais intimida
do, não só em relação aos bandidos, mas também à
própria Polícia.

Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em Londres, Inglaterra, temos a Polícia
que registrou o menor índice de violência no mundo, e
esta Polícia disparou apenas quatro tiros durante todo
o ano de 1999; em Nova Iorque, Estados Unidos, 101
tiros foram disparados no ano de 1999. E eu pergunto:
no Brasil é possível calcular a quantidade de tiros que
foram dados no decorrer do ano passado? Aqui, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda se atira em
ações repressivas contra manifestações de trabalha
dores e mesmo em atos de comemoração. Ou seja,
infelizmente, temos a banalização do uso de armas
de fogo.

É preciso ainda - e é o que aponta o Seminário
- trabalhar com armas não letais. As tecnologias
apontam hoje situações em que é possível atuar com
armas que não tirem a vida das pessoas.

Eu creio que outra será a realidade se nós tiver
mos uma guarda municipal bem organizada, traba
lhando ações preventivas; se adotarmos um modelo
de Polícia Civil e Militar que não seja esse com apara
to para a guerra, como temos hoje, mas voltado para
lidar com a sociedade civil, que tem direitos e deveres
previstos na Constituição; e, ao mesmo tempo, se
contarmos com forças especializadas, especialmente
dentro da Polícia Militar e da Polícia Federal, especia
lizada em áreas como narcotráfico e crime organizado
em geral, de maneira que a inteligência seja o ponto
forte dessa forma de atuação. Queremos uma polícia
que trabalhe com ações preventivas, com inteligên
cia, que use equipamentos de nova tecnologia e, ao
mesmo tempo, empregue armas não letais. Eu creio
que esse é o caminho para que a gente tenha uma
sociedade com menos mortes.

Quero informar, Sr. Presidente, que estamos en
caminhando um relatório sobre esta posição à Comis
são Especial de Combate à Violência e esperamos
com isso contribuir para que esta Casa possa estar li
dando com alternativas que venham a atender aos in
teresses da sociedade numa solução para este grave
problema de insegurança que reina no Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
a comunidade do Estado de Rondônia assistiu, no final
da semana passada, pasma e incrédula, a mais um
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acinte praticado dentro do Governo rondoniense con
tra a população. Enquanto demite quase 10 mil funci
onários, alegando não ter dinheiro para pagá-lo, o
próprio Governo pagou, no mês de janeiro, a apenas
três coronéis, a incrível quantia de mais de 160 mil re
ais, numa operação imoral que encheu os bolsos de
três apaniguados do Palácio do Governo. Enquanto
milhares são demitidos, os salários dos que ficaram
estão sempre atrasados, e o próprio Governador alar
deia que não tem dinheiro para pagar fornecedores,
alguns sem receber há mais de um ano, quando
iniciou a atual administração do Estado.

A vergonha foi tanta que até os políticos que for
mam a base governista na Assembléia Legislativa se
revoltaram, exigindo que o Governador José Bianco
tome medidas imediatas para acabar com esta situa
ção. Para se ter idéia, o Comandante da Polícia Militar
do Estado, Cel. Luiz das Dores, recebeu, em apenas
dois meses - janeiro e fevereiro - importância de
mais de 77 mil reais, a título de vencimentos e exce
dentes salariais. Enquanto o próprio Governador de
terminou um teto máximo para todo o Governo, na fai
xa de 8 mil reais, seu subordinado na Polícia Militar
simplesmente ignorou a ordem, enchendo os próprios
bolsos e deixando toda a população revoltada.

Não é o primeiro e nem será o último escândalo
do atual Governo, que mal completou um ano à frente
da Administração do nosso Estado. Além da demis
são de quase 10 mil servidores, sem critério algum e
descumprindo a Lei Camata, inclusive ao não pagar
os valores devidos aos demitidos, o atual Governo as
siste, impassível, a um outro escândalo envolvendo a
Companhia de Águas e Esgotos do Estado - CAERD.
Mesmo depois de inúmeras denúncias contra a atual
diretoria da empresa, todas devidamente comprova
das e documentadas, nada foi feito até agora. Os "do_
nos" - entre aspas - da Caerd continuam no mesmo
lugar, recebendo polpudos salários, praticando uma
série de irregularidades, e o Governo não está nem aí
para isso.

Na questão da Polícia Militar, insensível à situa
ção dos desempregados e à crise financeira por que
passa o Estado, além da clara insubordinação por
descumprimento de ordem emanada do próprio Go
vernador, também não se sabe se alguma coisa vai
ser feita. Pífio e sem força para combater os proble
mas internos, o atual Governo s6 se mostra duro e
forte quando é para brigar com os mais pobres, os
mais necessitados, aqueles que ganham míseros sa
lários, quando os recebem.

Está na hora de o Governador de Rondônia dar
um murro na mesa e assumir de verdade o controle
do Estado, impedindo que novos escândalos su~am e
mandando punir exemplarmente aqueles que estão
se locupletando em seus cargos. Deve voltar o Sr. Go
vernador José Bianco às suas origens, em defesa do
funcionalismo. Quando Senador, ele sempre votou a
favor dos funcionários públicos. Elegeu-se jurando
que jamais demitiria um só del!3s. Mas, ao tomar o po
der com este discurso, a primeira coisa que fez foi fe
char os olhos para os erros dos seus apaniguados e
voltar todas as suas armas contra os servidores públi
cos, exatamente os mais indefesos. É contra este
Estado de coisas que queremos protestar com vee
mência!

O SR. MANOEL SALVIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.

O SR. MANOEL SALVIANO (Bloco/PSDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou apresentando projeto de lei que altera dispositi
vo acrescido pela Lei nQ 9.960, de 28 de janeiro de
2000, à Lei nQ 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a política nacional de meio ambiente,
seus afins e mecanismos de formulação e alteração e
dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando
continuidade do Pequeno Expediente, concedo a
palavra ao Deputado Alex Canziani.

O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a indústria do turismo representa uma
das maiores possibilidades de geração de emprego e
renda para a economia nacional. Se tivermos capaci
dade de administrar nossos recursos e treinar
mão-de-obra, poderemos criar uma grande fonte de
receitas para pequenas empresas, num dos setores
que mais cresce em todo o mundo.

Dentro dessa área, podemos explorar com maior
intensidade o turismo ecológico, que, além de possuir
as virtudes do turismo em geral, oferece uma ótima
oportunidade de educar a população para preservara
natureza.

O Brasil tem grande responsabilidade, pois em
seu vasto territ6rio situam-se diversos ecossistemas
onde estão presentes numerosas espécies que não
são encontradas em nenhum outro lugar do planeta.
Ajudar a preservar essas espécies é uma obrigação
ética que temos com o resto da humanidade.
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Nesse contexto, gostaria de manifestar meu
apoio às iniciativas voltadas para a exploração racional
do turismo, particularmente aquelas do "Corredor
Brasileiro do Turismo Ecológico".

O projeto pretende ampliar as possibilidades do
ecoturismo no interior do Brasil, criando um espaço
para debates em torno de tecnologias que viabilizem
essa opção econômica, criando renda para as popu
lações e preservando o meio ambiente. Seus princi
pais interlocutores são cientistas, estudantes, profes
sores, empresários e administradores públicos das
regiões abrangidas pelo eixo de desenvolvimento
proposto.

O Corredor do Turismo procura integrar alguns
dos principais ecossistemas nacionais, num conjunto
inicialmente formado pelos seguintes Estados: Paraná
(floresta subtropical); Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul (Pantanal); Pará e Amazonas (floresta amazônica).

A experiência internacional tem demonstrado
que a preservação da natureza deve ser feita em sin
tonia com o desenvolvimento sustentado das popula
ções que interagem com cada ecossistema específi
co. Se não é feita uma programação com esse objeti
vo, a pressão econômica acaba produzindo uma ex
ploração predatória do meio, com conseqüências
imediatas sobre as espécies envolvidas.

No Brasil, o ecoturismo e o turismo rural abrem
novos horizontes para a criação de alternativas eco
nômicas viáveis para as propriedades rurais e para
grupos sociais que não têm encontrado espaço no
mercado de trabalho cada vez mais competitivo surgi
do com a integração econômica do País.

A menor participação da indústria na formação
das riquezas do País é já uma tendência confirmada,
que transfere ao setor de serviços a responsabilidade
pela criação de novos postos de trabalho. Mas dentro
da área de serviços é preciso encontrar alternativas
que favoreçam a desconcentração espacial, reduzin
do-se a pressão populacional sobre os grandes cen
tros urbanos, saturados e com custos de in
fra-estrutura cada vez maiores.

No campo, também tem sido grande o impacto
provocado pela modernização da agricultura, que
vem perdendo muitos empregos para os avanços tec
nológicos. É um bom momento para criar centros de
turismo em cidades beneficiadas por atrações turísti
cas naturais.

O Brasil é mundialmente conhecido pela exube
rância da fauna e da flora que têm impressionado to
dos os viajantes nesses quinhentos anos. Agora é
chegado o momento de redescobrirmos esse tesou-

ro, utilizando-o para oferecer possibilidades de vida
digna aos brasileiros, ao mesmo tempo em que pre
servamos o riquíssimo patrimônio cultural e ecológico
que pertence a essa terra vasta e generosa.

O turismo ecológico é uma das melhores op
ções para o desenvolvimento sustentado de muitas
regiões do País e merece o apoio do Governo, que
deve trabalhar junto com a sociedade civil na discus
são dos métodos e critérios para a utilização racional
da natureza.

Nesse contexto, reiteramos nosso apoio ao Cor
redor de Turismo Ecológico, uma excelente iniciativa,
que certamente irá crescer e contar com a participa
ção entusiasmada da sociedade.

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, sinto-me na obrigação de novamente
vir expor a esta Casa e ao povo brasileiro a verdadeira
injustiça e o caos social que está sendo promovido
pelo Governo do Estado de Rondônia.

Foi veiculado ontem nos jornais O Estadão do
Norte, Folha de Rondônia e Diário da Amazônia
comunicado culpando o Deputado Eurípedes Miran
da pelo caos financeiro do Governo. Como todos os
Srs. Parlamentares sabem, o Deputado Miranda sem
pre atuou ativamente para garantir recursos e aprova
ção de emendas de bancada para promover o desen
volvimento do Estado de Rondônia, durante o Gover
no Estadual anterior, e continua lutando em defesa
dos rondonienses. É uma vergonha, diante das atitu
des promovidas pela atual Administração do Estado,
culpar o Governo anterior por atitudes que o Governo
atual vem cometendo, por despreparo e irresponsabi
lidade. É muito cômodo jogar a responsabilidade nas
administrações passadas. Mas dos fatos o Governa
dor atual não vai conseguir fugir.

A Administração atual é responsável pela de
missão arbitrária e injustificada de 9.600 servidores
públicos estaduais que, talvez por perseguição ou ou
tro motivo semelhante, tiveram desestruturada toda
uma vida construída com suor e trabalho em busca do
crescimento e desenvolvimento do então re
cém-criado Estado de Rondônia.

Foram destruídas vidas inteiras de cidadãos e
suas famílias que apostaram todo seu futuro no
sucesso de Rondônia, que só cresceu e criou as bases
para o seu desenvolvimento graças ao trabalho dessas
pessoas.

Neste discurso não gostaria de entrar nos deta
lhes legais que motivaram o ato do Governador, que
até hoje não conseguiu dar uma justificativa aceitável
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para tamanho desrespeito à população. Desrespeito
este não só à população, mas, também à nossa
Constituição Federal, que, já em seu preâmbulo, dis
ciplina que para instituir um Estado democrático, des
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, nossa sociedade deverá ser fundada na
harmonia social.

Olhando para a contradição rondoniense, ve·
mos que lá o Estado não está buscando a harmonia
social definida na Constituição, e sim, como demons
trado nos atoEi do Governo Estadual, a fundação do
caos social em Rondônia.

Como se não bastasse a ignorância ao Preâm
bulo de nossa Carta Magna, o atual Governador des
respeita o disposto no Título I, Dos Princípios Funda
mentais de nossa Nação, que em seu art. 1º, inciso 111,
ordena que a República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático
de direito e tem como fundamento (entre outros) a
dignidade da pessoa humana.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez o Gover
nador do Estado de Rondônia desrespeita nossa nor
ma máxima e fundamental. Não está nem mesmo
preocupado com a Constituição.

Não bastasse isso, cabe lembrar que o Gover
nador, em sua campanha eleitoral, prometeu respeito
aos servidores e, com essa promessa conquistou os
votos desses servidores. Esse fato, como sempre res
salta nesse Plenário o Deputado Eurípedes Miranda,
constitui verdadeiro estelionato eleitoral.

A arbitrariedade do Governo rondoniense é tanta
que, para substituir os servidores demitidos, sob a jus
tificativa de economia nas contas públicas, foi feita a
terceirização dos serviços. Indago agora ao Governador
se, caso fosse realmente ajustar as contas públicas,
por que terceirizou os serviços e por que não começou
seu ato diminuindo o salário de seus assessores e dos
grupos de trabalho do Governo.

É por isso, Sr. Presidente, pela falta de palavra
desse Governador, que a população rondoniense
deve continuar mobilizada, lutando para que este Go
verno, que está criando o caos social em Rondônia,
seja banido e que seja restabelecida a ordem e har
monia social para os rondonienses.

Sr.Presidente, solicito que este discurso seja
publicado nos órgãos de divulgação da Casa, no Jornal
da Câmara e no A Voz do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco'PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna denunciar
fato lamentável acontecido em minha cidade de Tere
sópolis na semana passada. O prefeito da cidade de
Teresópolis, Mário Tricano, numa demonstração de
absoluta falta de respeitos às leis que nos regem,
usou funcionários da Prefeitura Municipal e de um
carro da campanha contra a dengue para fazer
panfletagem política. Ora, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, isso fere de morte toda a nossa legis
lação. É a institucionalização da fraude e da falta de
vergonha!

O pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
que os funcionários usados desavergonhadamente
pelo Prefeito não sabiam que seriam mandados para
fazer panfletagem. Acrescento cópia da reportagem
feita por um jornal da cidade (Diário de Teresópolis)
que, inclusive com fotografias, denuncia este ato infa
me do Prefeito Mário Tricano.

Esclareço que mandarei esta denúncia ao Mi
nistério Público Federal e ao Ministério da Saúde, exi
gindo rápida e rigorosa apuração e punição ào Sr.
Mário Tricano.

Sr. Presidente, rogo a V. Exa. determine a divul
gação deste no programa A Voz do Brasil.

Muit~ obrigado.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE
O ORADOR:

PREFEITURA USA CARRO DA DENGUE EM
"MANIFESTAÇÃO POLíTICA"

Tricano coloca Agentes de Saúde para ''tratar''
da imagem do governo

Wanderley Peres

Por volta do meio-dia de sábado passado, en
quanto integrantes do movimento "Pedágio-Não!" fa
ziam festa no Km 71 da Rio-Bahia, ao lado do posto
do pedágio, para inaugurar à pavimentação da Via
Alternativa, a prefeitura "desp'ejou" no Km 70, na saí
da da estrada, um grupo de funcionários e agentes
municipais de Saúde, contratados do programa de
Combate à Dengue, para panfletar o local, dando o
prefeito como autor do asfaltamento da via.

Um pouco antes, na parte da manhã, o confron
to entre manifestantes e prefeitura quase ocorreu.
Mas, apesar dos ânimos exaltados e até de ameaças,
o pior não ocorreu. Máquinas e caminhões da prefei
tura chegaram ao local por volta das 8h, impedindo o
acesso ao ponto onde o movimento fazia festa para
inaugurar. o asfalto, feito pela construtora Erwil, con
tratada pela Associação de Usuários da BR-116. Ao



Março de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12715

saberem que a entrada da via estava fechada no sen
tido Teresópolis-Além Paraíba, manifestantes corre
ram ao local, informando aos usuários novo atalho
para a via: em função da "obra" da prefeitura, os moto
ristas foram obrigados a voltar à Praia e seguir pela es
trada do Matadouro, descendo a estrada da Cedae, au
mentando o percurso em cerca de três quilômetros.

No panfleto, o prefeito pedia desculpa pelo
transtorno, assumindo a "paternidade" da obra, feita
em mutirão pelos moradores da região do 2º Distrito,
que ficaram isolados da cidade com a construção do
posto de pedágio.

- Prefeitura asfalta Via Alternativa. Você não
precisa mais pagar pedágio na Via Alternativa. Ela é
sua - dizia o panfleto.

Ary Moraes, um dos coordenadores do movi
mento "Pedágio-Não!", disse não estranhar a postura
da administração municipal.

- Nós abrimos a Via Alternativa. Para ligar a rua
do Caxambu, sem saída, à estrada municipal de Fa
zenda Alpina, que dá acesso ao Km 70 da BR-116,
compramos um terreno e criamos a estrada que
transpõe o posto de cobrança sem o pagamento do
pedágio. O que a prefeitura vem fazendo é cuidar de
um trecho de sua via municipal, a estrada de Fazenda
Alpina, de cerca de 800 metros, o que nada mais é
que sua obrigação. Ainda assim, o serviço do Tricano
está sendo feito com material cedido pela própria
CRT, que explora o pedágio e dividiu Teresópolis ao
meio, isolando a nossa região do centro da cidade. A
mentira do prefeito é tão deslavada que nem merece
contestação. Todo mundo sabe que foi a gente que
abriu a via Alternativa. Esse prefeito mentiroso está é
virando motivo de chacota. Pra gente ele é o ''Trinó
quio" - disse Ary.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (BJoco/PSDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a inclusão de anúncios publi
citários disfarçados (merchandising) em dois livros
didáticos recomendados pelo Ministério da Educação
para o ensino fundamental provocou indignação no
Sr. Ministro Paulo Renato Souza, que determinou a
retirada dos dois títulos da lista do MEC.

Mesmo que as publicações sejam classificadas
como três estrelas - a classificação mais alta dos li
vros didáticos, resultado de avaliação realizada pelo
Ministério - ainda assim será inevitável a retirada,
ante a irritação expressa do Ministro.

Nosso posicionamento é de total apoio à deci
são, pois constitui situação, no mínimo, estranha que
tenham sido incluídas nos livros ilustrações de

marcas de refrigerantes, aveia, achocolatado e água
mineral.

O livro "Geografia e Participação número 111
, da

Editora Scipione, ao apresentar a unidade sobre os
estados da água na natureza, apõe a foto de uma
marca amplamente conhecida de guaraná. Não é feita
menção alguma ao produto no texto, nem tampouco
se explica o motivo de aquela gravura se encontrar ali.

Por sua vez, o livro "Matemática 5ã série", da
mesma editora, apresenta citações mais freqüentes
dos produtos, como a que reproduz a fotografia de um
achocolatado e pede ao estudante que calcule o ta
manho do rótulo da embalagem cilíndrica. Ou o exer
cício em que, a par da solicitação ao estudante que
pesquise embalagens de produtos com indicação de
peso líquido, estampa reprodução colorida de caixa
de renomada aveia instantânea.

Embora não exista legislação alguma que proí
ba o merchandising em livros didáticos, o procedi
mento parece-nos eticamente incorreto e não resiste
a algumas considerações.

Por quais motivos determinadas marcas foram
incluídas nos livros em detrimento de outras? Quais
os critérios de seleção adotados? Foi um procedi
mento aleatório? Trata-se de propaganda gratuita?

Sabe-se que o mercado publicitário movimenta
milhões de reais e que cada campanha mobiliza um
verdadeiro exército para que o objetivo de divulgação
da marca seja atingido. A novidade do aparecimento
dos anúncios disfarçados em livros não simplifica so
bremaneira o processo?

Do ponto de vista didático, é importante questio
nar a relação entre o uso desses produtos e a assimi
lação do conhecimento pelo aluno. A utilização de
marcas fictícias, a nosso ver, em nada impediria ou
embotaria o aprendizado.

Dessa forma, reiteramos nosso apoio ao Sr. Mi
nistro da Educação em barrar essa publicidade absur
da que se resolveu inserir nos livros didáticos. Cada
área de atuação tem o seu perfil, seu público, sua me
todologia. É sempre bom lembrar que se imiscuir em
seara alheia nem sempre dá bons resultados.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Fundef - Fundo de Manutenção e De
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo
rização do Magistério, implantado pelo Governo Federal
em janeiro de 1998, fez com que o ensino fundamental
público contasse, anualmente, com cerca de 1,5% do
PIB ou R$16 bilhões de recursos vinculados à educa
ção por força do disposto no art. 212 da Constituição
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Federal, transferidos regular e automaticamente aos
govemos estaduais e municipais, com base no mínimo
de alunos

O Fundef é um fundo de natureza contábil, for
mado por 15% dos principais impostos e transferên
cia constitucionalmente devidos aos estados e muni
cípios, para ser utilizado exclusivamente em ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamen
tai, assegurada a destinação do mínimo de 60% do
valor transferido para remuneração dos profissionais
do magistério em efetivo exercício; ou seja, os recur
sos do Fundef devem ser utilizados para a melhoria
da educação no País. Entretanto, alguns Prefeitos,
eleitos principalmente sob a promessa de melhorar o
ensino, valorizar e oferecer uma educação melhor,
estão desviando os recursos e os utilizando para se
locupletarem.

Sr. Presidente, o Fundef é o responsável pela
elevação de 6% nas matrículas entre 1997 e 1998,
sendo que anteriormente a média de crescimento
anual era de 3%. Os Municípios, em 1997, atendiam
40,7% dos alunos, enquanto os Estados, 59,3%. Em
1999, essas participações foram de 49,4% e 50,6%
respectivamente.

Esses nllmeros demostram que esse progra
ma deve ser levado à sério e com responsabilidade,
o que não ocorreu em 32 dos Municípios atendidos
em todo o País.

Denúncias de má utilização dos recursos do
FUNDEF fizeram com que o Ministro da Educação,
Paulo Renato, suspendesse qualquer convênio novo
com essas localidades. É o caso, por exemplo, do
Prefeito de Saubara, divulgado pelo jornal A TARDE,
do último dia 22, cuja matéria reproduzo na integra.

O Prefeito Carlos Reis (PL) está sendo
acusado de desviar dinheiro do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
(FUNDEF) e não instalar aparelhos de tevê
e vídeo cassetes doados pelo Ministério da
Educação para equipar as escolas públicas.
Segundo o vereador Waltércio da Silva
(PFL), o prefeito permite, também, que a vi
ce-prefeita, Joanita Carvalho dos Santos,
receba, mensalmente, R$200,00 do aluguel
de uma casa, de propriedade da prefeitura.
O caso já está sendo apurado pela Promoto
ria Pública de Santo Amaro e há denúncias
também de que o prefeito estaria trocando
salários atrasados de alguns servidores pelo
seguro..desemprego. Os recursos do
FUNDEF, segundo o vereador, estão sendo

desviados pelo prefeito, há muito anos. Em
ofício encaminhado ao Procurador Público
Federal, Robério Nunes dos Anjos Filho, em
23 de agosto último, Waltércio da Silva dis
se que os indícios dos fatos podem ser
comprovados em função das "condições
caóticas" da educação básica em Saubara.
Cita, como exemplos, os salários dos pro
fessores atrasados dois meses e escolas
em péssimas condições físicas. "A merenda
escolar não tem o nível calórico exigido pela
boa nutrição", afirma ele. Outro grave de
núncia contra Carlos Reis é com relação à
não instalação de aparelhos de tevê e vídeo
nas escolas públicas. "Esses equipamentos
pertencem ao kit educação doado pelo Go
verno Federal. Até hoje, só foram instaladas
as antenas nas escolas", diz o vereador. O
Procurador da República, Cláudio Alberto
Gusmão Cunha, comunicou ao vereador,
através de ofício datado de 10 de dezembro
de 1999, que já mandou instaurar um proce
dimento administrativo, cujo objetivo é in
vestigar os fatos relatados.

Para o vereador Waltércio da Silva,
que esteve na redação de A TARDE acom
panhado pelo empresário Luís Lima de Lima
Brito, a administração municipal está num
"mar de lama". O escândalo da casa aluga
da já é do conhecimento da população e é
conhecido por Casa Gate. A casa alugada
pela vice-prefeita possui três quartos, sala,
cozinha, dois sanitários, tem 12 metros de
frente e 12 de fundo e está situada na anti
ga Rua do Fogo, nQ 45, sede do município.
Waltércio da Silva disse que o imóvel é da
prefeitura e está devidamente registrado no
Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos
de Santo Amaro como pertencente à prefei
tura de Saubara.

O Prefeito de Saubara também é acu
sado e devastar uma área do manguezal, si
tuado no distrito de Cabuçu, para constru
ção de casas. "Há fortes evidências de que
o servidor público Valdeque Silva dividiu
essa área em lotes, para comercialização",
afirma o vereador. Ele comunicou o fato ao
Ibama e ao Procurador Público Federal Ro
bério Nunes dos Anjos Filho. O prefeito teve
as contas públicas, relativas ao ano de
1997, rejeitadas pelo Tribunal de Contas
dos municípios (TCM), conforme Parecer
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Prévio n!l 761. "Desesperado, o presidente
da Câmara Municipal, Artur Eduardo, que é
correligionário do prefeito, deu voto favorável
à aprovação das contas, o que é proibido
pelo regimento da Casa', disse o vereador.
A Tarde tentou ouvir o prefeito, através do
telefone 696-1213, mas o aparelho dava
sinal de ocupado durante todo o tempo.

Sr. Presidente, estas denúncias devem ser
imediatamente apuradas e os responsáveis por des
vios de recursos públicos precisam ser punidos. Não
podemos permitir que corruptos, verdadeiros la
drões, fiquem à solta, prejudicando a boa-fé pública
e desviando recursos tão caras ao povo, principal
mente á população mais carente.

Costumo afirmar que em nosso País existem
duas damas de destruição: a inflação e a corrupção. A
inflação está contida e fadada ao desaparecimento,
mas a corrupção é alimentada com nutrientes fortes.

Os justos e honestos sempre vencem ao final.
Espero que o povo de Saubara possa triunfar após as
investigações contra o Prefeito denunciado e que,
prevalecendo a veracidade das denúncias, que os
culpados sejam punidos com a devolução dos recur
sos e com a cadeia, que é onde ladrão e corrupto de
vem estar.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Companhia de Ferros e Ligas da Bahia
- FERBASA, maior produtora nacional de ferros cro
mo do País, está comemorando quarenta anos de
atuação no mercado brasileiro. É uma longa história
de trabalho de uma empresa vencedora. Apesar das
crises porque passou, tem mostrado uma nítida recu
peração de sua produção em mais de 60%, somente
no ano passado. Em 1999 colocou 192 mil toneladas
de ferro cromo e de f~rro silício no mercado interno
(responsável por 75%rde suas vendas) e também no
mercado externo.

A Ferbasa detém a maior mina de cromo do
continente americano e responde hoje por pratica
mente 100% da produção nacional desse minério.
Dentre as atividades da empresa estão a produção
de carvão vegetal no recôncavo baiano, atividade de
mineração de cromo nos Municípios de Andorinha e
Campo Formoso, produção de cal em Euclides da
Cunha e mineração de quartzo em Castro Alves.

Além dessas importantes atividades da empre
sa nacional, aspectos de cunho social desenvolvidos
pela mesma devem ser destacados. A fundação José
Carvalho, entidade filantrópica e de utilidade pública

que mantém o controle acionário da Ferbasa, ajuda
cerca de 4.500 crianças pobres em todo o Estado da
Bahia. Na área de educação e projetos sociais são
merecedores de destaque as escolas rurais de ensi
no fundamental, colégio técnico em Pojuca, escolas
convencionais e orfanato. São despendidos cerca de
R$ 2,4 milhões, para que todas as crianças atendidas
possam ter uma formação de qualidade e sem ne
nhum custo.

Dá ocupação para 1.020 funcionários diretos e
mais de novecentos empregos indiretos. Os filhos dos
trabalhadores recebem educação gratuita até a con
clusão do 2º grau, havendo bolsas de estudo para
aqueles que têm acesso à universidade, a depender
do rendimento e das necessidades do aluno. A
FERBASA ainda confere aos funcionários, desde
1975, a participação nos lucros, sendo uma das pri
meiras empresas de capital aberto no País a constar
no seu estatuto social esse benefício.

Sr. Presidente, fazemos este importante regis
tro, dando ciência aos que nos ouvem neste Plenário
e em todo o Brasil da passagem da data comemorati
va dos quarenta anos de atuação da Ferbasa, pedin
do que tenha divulgação nos órgãos de comunicação
da Câmara dos Deputados.

Outro assunto, Sr. Presidente. A discussão do
salário mínimo neste ano de 2000 está se proceden
do de maneira inusitada e até certo ponto inexplicá
vel, embora todos os que estão acompanhando os
trabalhos da Comissão Especial tenham indicações
claras da motivação de cada um.

A Comissão Especial, criada depois de muita
batalha da Oposição, foi instalada em 17 de fevereiro,
com a presença do Presidente da Câmara dos Depu
tados, Michel Temer, dando aos trabalhos uma credi
bilidade suficiente para a sociedade imaginar que
desta vez estaria sendo discutido o novo índice de re
ajuste do salário mínimo para 12 de maio.

Em meados de março, FHC percebeu que a coi
sa estava esquentando; sabia o perigo que represen
tava uma discussão aberta e democrática, diante do
programa de audiências públicas que a Comissão ha
via programado, não só em Brasília como em outras
capitais, onde Parlamentares e representantes da so
ciedade estariam debatendo e examinando dados
para a composição do relatório do Deputado Eduardo
Paes. Usou seu lado de déspota e chamou ao Planal
to o Presidente da Comissão, Deputado Paulo Lima.
Tudo mudou imediatamente e em pouco mais de uma
semana. As audiências foram suspensas. FHC man
dou quatro Ministros com o recado do Planalto e, em
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23 de março, editou a Medida Provisória n2 2.019,
que estabelece o salário mínimo de R$151. E, num
golpe de mestre, acrescentou um projeto de lei com
plementar que "autoriza" os Governadores de Estado
a decretarem valores maiores em seus Estados. Se
gundo o Ministro Dornelles, porta-voz oficial do anún
cio do salário mínimo, o Governador que quiser pode
até dar um mínimo de R$1.000!

Mais uma vez FHC mostra a marca autoritária
de sua administração, assina medida provisória a to
que de caixa para decretar um valor imoral de R$151
e, como um verdadeiro ditador, retira do trabalhador a
tradição de décadas de ter o 1Q de maio como data
base para o reajuste do salário mínimo.

A Mensagem n2 384, que "autoriza os Estados e
o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se re
fere o art. 7fl, inciso V, da Constituição Federal, por
aplicação do disposto no seu art. 22, parágrafo único",
passa ao largo pelo inciso IV do art. 7fl , que garante
ao trabalhador salário mínimo, fixado em lei, nacional
mente unificado, capaz de atender às suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família, como mora
dia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social.

É importante que todos conheçam a realidade:
R$151 fica sendo o salário dos aposentados e pensio
nistas que ganham o mínimo - exatos 12.478.301 
que, na maioria dos Municípios, são considerados
uma elite, já que 50 milhões de brasileiros, de acordo
com números levantados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada -IPEA vivem na mais absoluta
miséria, com rendimentos inferiores a meio salário
mínimo.

Os Governadores estão "autorizados" - entre
aspas - a criar urna terceira categoria de brasileiros:
trabalhadores da iniciativa privada e servidores que
poderão receber salários mínimos mais gordos.
Cria-se, assim, uma diversidade regional que não
condiz com uma política salarial séria e democrática,
conforme dispõe a Constituição promulgada em 5 de
outubro de 1988, que está sendo destruída aos pou
cos pelo neoliberalismo que impera desde que FHC
assumiu o comando da Nação.

Preocupa-nos, porém, que isto também deixe
cada vez mais distantes os índices que reajustam as
aposentadorias e pensões dos que recebem mais de
um mínimo, provocando arrocho salarial para um ou
tro grupo, o dos idClSOS, que passarão pelo menos três
meses de muita ansiedade, já que ninguém sabe
como será o reajuste que sempre foi em 12 de maio,

com percentual igual ao mínimo, e ultimamente vem
sendo feito em junho, com índices diferenciados.

O valor que seria despendido com a aplicação
dos mesmos 11,03% dados ao salário mínimo - em
torno de 150 milhões mensais que representam cerca
de 3% do total da folha - não compensa o enorme pre
juízo político, no cenário internacional dos direitos hu
manos, com 6.384.582 aposentados e pensionistas, re
criando o histórico e famoso movimento dos 147%, que
cravou marca profunda no Governo Collor, dando o
pontapé inicial para o processo de seu impeachment.

Voltamos a insistir na nossa proposta: salário
mínimo de R$ 180 para todos os brasileiros; pelo me
nos e por enquanto, política de recomposição gradati
va até alcançar o valor que a Carta Magna determina;
extensão do mesmo reajuste para as aposentadorias
e pensões dos mais de seis milhões de pessoas que
ganham acima do mínimo. Dá pra viver com R$ 180?
Sinceramente, não.

Devemos reconhecer, porém, que é um valor mais
decente e que aponta para um desenvolvimento mais
honesto na política do salário mínimo, com vistas ao
resgate da dignidade do ser humano, que merece mo
rar, comer, vestir-se, cuidar da saúde, manter os filhos
na escola, pagar sua previdência social em condições
mínimas, que, temos a certeza de que D. Ruth Cardoso
concordará, não são alcançadas por essa chaga nacio
nal representada pelos R$151 da MP nº 2.019, editada
em 23 de março de 2000.

O SR. ANDRÉ BENASSI (Bloco/PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a questão do novo valor do
salário mínimo continua a assumir grande espaço nas
discussões sobre temas econômicos e políticos
nacionais, mesmo depois de sua definição pelo Go
verno Federal, na última quinta-feira.

A solução encontrada, mediante a concessão
de um reajuste que, embora considerado inferior às
imensas necessidades da população, está de acordo
com o possível em face da atual realidade fiscal brasi
leira, fortalece o regime federativo, ao permitir que os
Estados fixem valores maiores, em conformidade
com suas respectivas condições de pagamento.

Agora, os supostos defensores de um salário
mínimo com valor fora da realidade voltam-se, em
seus discursos e ações, contra essa possibilidade de
aumentos maiores em seus Estados, sob alegações
de natureza jurídica ou, o que é pior, com pura motiva
ção de ordem política.

Sr. Presidente, entendo que o Congresso Nacio
nal deve aproveitar o presente momento para estabe-
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lecer uma discussão muito mais ampla sobre a maté
ria, debatendo abertamente as razões, inseridas na
legislação trabalhista e previdenciária, que dificultam
a geração de empregos e a elevação dos salários.

A cada um de nós, nesta Casa, é imperioso agir
com absoluta responsabilidade, a partir de uma visão
macroeconômica, sem ceder a propostas ilusórias,
fáceis no discurso, nas promessas e até em um possí
vel texto de lei, mas impossíveis de se viabilizarem no
exercício prático de uma economia que ainda luta por
garantir sua completa estabilidade e o fim do proces
so inflacionário.

Há amplo consenso, Sr. Presidente, quanto à ri
gidez da legislação trabalhista brasileira, tipicamente
intervencionista, constituída há muitas décadas,
quando eram bem diversas as condições da econo
mia nacional e internacional, e que não acompanhou
as alterações ocorridas nas leis que tratam de rela
ções de trabalho no mundo inteiro.

A informalidade, esse fenômeno que avança ce
leremente nos mais diferentes setores da economia
brasileira, é resultado indiscutível de uma legislação
trabalhista e previdenciária que onera a produção e
desestimula a contratação de mão-de-obra.

Nesses tempos de economia globalizada, em
que se exigem mais eficiência e competitividade, es
tão prevalecendo, na maioria dos países, ao contrário
do Brasil, relações de trabalho menos conflituosas,
estimuladoras de uma forte parceria entre o capital e
a mão-de-obra, inclusive, através de programas de
crescente participação dos empregados nos resulta
dos das empresas.

Flexibilizar a legislação trabalhista, Sr. Presiden
te, significa acima de tudo criar condições a que se
atraia para o mercado formal de trabalho grande parte
do contingente que vem trabalhando na informalidade
sem dispor de direitos trabalhistas e previdenciários.

Ganharão os traBalhadores, a economia, os co
fres públicos, com o aumento na receita de impostos,
e o caixa da Previdência Social, também com forte
acréscimo de arrecadação, o que permitirá diminuir
sensivelmente o desequilíbrio crônico que o setor
vem acumulando há muito tempo.

O momento, portanto, requer muita responsabi
lidade, não propostas inexeqüíveis.

O debate não pode restringir-se aJilenas ao valor
do salário mínimo, pois precisa envolver as questões
estruturais, como as causas do crescente déficit da
Previdência, para que as alternativas a serem adota
das se tornem soluções relais de médio e longo pra~o,
não somente paliativos que irão transformar-se em fa-

tores de agravamento do problema e de conseqüente
comprometimento do nosso futuro. Um dos pontos
principais a serem discutidos é a questão da desvin
culação do salário mínimo dos valores pagos pela
Previdência Social.

Os trabalhadores querem emprego e remunera
ção justa e adequada, da mesma forma que os em
presários se sentem satisfeitos ao abrir novas vagas
de trabalho e ampliar sua capacidade de produção.
Todos precisam de regras mais flexíveis à contratação de
mão-de-obra, menos onerosas e facilitadoras de acor
dos e negociações coletivas entre empregados e em
pregadores.

Estou certo, Sr. Presidente, de que, ao fazer o
encaminhamento das discussões a respeito do salá
rio mínimo com responsabilidade e abrangendo a re
visão da legislação trabalhista, o Congresso Nacional
realmente terá melhor compreensão do problema e
poderá proporcionar à Nação soluções efetivas, que
resultarão em mais crescimento econômico, mais
emprego e maior renda aos trabalhadores brasileiros.

Muito obrigado.

O Sr. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 30, quin
ta-feira, estarei presente, convidado que fui, à abertu
ra do 1º Encontro Nacional das Entidades do Setor
Pesqueiro, na cidade de Santos, São Paulo, promovi
do pelo Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado
de São Paulo e com apoio da Delegacia Federal da
Agricultura.

Nesse encontro, estarão presentes represen
tantes de todos os segmentos do Setor Pesqueiro do
Brasil, incluindo-se nesse rolos armadores, as indús
trias pesqueiras, a pesca profissional, a pesca ama
dora, à aqüicultura, os pesque-pagues e técnicos do
setor público e privado.

Relato esse fato e volto ao assunto da pesca
nesta tribuna para realçar a posição da iniciativa pri
vada, os principais interessados na regularização e
no desenvolvimento do setor pesqueiro, que está mo
bilizada e altamente motivada para resolver definitiva
mente o problema desse importantíssimo setor da
economia nacional, o qual há cerca de um ano está
sendo jogado num mar revolto e sem rumo, fruto da
insubordinação do IBAMA a um Decreto Presidencial
que devolveu o gerenciamento do fomento e regula
mentação do setor ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.

Enquanto empresários, pescadores profissionais
e outros segmentos se mobilizam para tentar ao me-
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nos recuperar os índices de produtividade do passa
do, o IBAMA se mobiliza para continuar mantendo
sob seu controle o setor pesqueiro, que já se posicio
nou firmemente contra suas interferências espúrias e
à revelia da determinação do Exmo. Sr. Presidente da
República.

e fato é intolerável. e segmento pesqueiro já se
manifestou claramente sobre o assunto. e IBAMA
nunca retornou um centavo sequer do que arrecadou
com as taxas do setor pesqueiro para o fomento do
próprio setor. Basta acompanhar as estatísticas de
queda da produção nos últimos anos, que eu próprio
já trouxe a esta tribuna em outras ocasiões, para se
comprovar o fato.

A situação vivida nos bastidores dessa questão
é grave. Nas colônias de pescadores, seus profissio
nais vivem à mingua com seus rios, mares e represas
vivendo o assolamento da poluição; no oceano, os ar
madores sofrem com uma fiscalização regida por
uma legislação de captura que pede uma atualização;
no setor de aqüicultura, a falta de incentivos deixa o
segmento relegado à própria sorte; e na pesca ama
dora, só se lembra da categoria quando é hora da co
brança das taxas de permissão.

Esse, Sras. e Srs. Deputados, é o triste quadro
em que está inserido nosso pobre setor pesqueiro,
que, de promissor mercado, reduziu-se a um insignifi
cante e decadente segmento produtor da Economia
Nacional. Não nos iludamos, enquanto não houver a
transição total do Setor Pesqueiro do IBAMA para o
Ministério da Agricultura, a situação não melhorará.
Cabe a esta Casa de leis exigir do Executivo que as
determinações aqui aprovadas não sofram subterfú
gios para o seu não-cumprimento.

Ao Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to, Sras. e Srs. Deputados, cabe o gerenciamento do
fomento e regulamentação do setor pesqueiro, e ao
IBAMA compete tão-somente a fiscalização de suas
atividades.

Muito obrigado.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muitos estudos têm sido divulgados re
centemente analisando a economia brasileira nos
anos 80, a chamada década perdida, e nos anos 90,
que os pessimistas chamam também de década per
dida e outros preferem chamá-Ia de década da transi
ção.

Um desses estudos, do economista Márcio
Pochmann, da Universidade de Campinas 
UNICAMp, é mais crítico em relação ao desempenho

da economia do País e considera 80 e 90 décadas
perdidas. Isso levando em conta que, se o Brasil cres
ceu a uma média de apenas 2,8% nos anos 80, na dé
cada de 90 esse crescimento foi ainda inferior, fican
do em torno de 1,8%.

E mais: se o Brasil tivesse mantido a média de ex
pansão da década de 70, teria sido o País com maior
crescimento econômico no mundo. No início deste sé
culo, o País vinha crescendo a uma média de 4,5% ao
ano. Mesmo com a derrocada das duas últimas décadas,
ele ainda permaneceu em quinto lugar entre todos os
países.

e estudo de Pochmann mostra um dado interes
sante: o recorde de crescimento coincide com os pe
ríodos em que houve mais estímulo ao desenvolvi
mento, como na fase do "milagre econômico", na dé
cada de 70, quando o País cresceu 8,8% ao ano; du
rante o Governo Juscelino Kubitschek, na década de
SO, com um crescimento de 7,1%, e durante o boom
da economia cafeeira, na década de 20, com um cres
cimento médio de S,9%.

Se compararmos nossa economia com a nor
te-americana, constataremos que as duas últimas dé
cadas foram efetivamente perdidas. Cem anos atrás,
o Produto Interno Bruto - PIB do Brasil representava
apenas S,í% do PIB dos Estados Unidos. Na década
de 80, o PIS brasileiro representava 1S%, com um
crescimento três vezes maior em relação ao dos EUA.
A renda per capita também passou de 22,7, em
1890, para 28,7% em relação à dos norte-americanos
na década de 70.

A recessão econômica das últimas décadas
acabou derrubando o PIB brasileiro, que representa
hoje apenas 10,1% do PIB norte-americano. Quando
o estudo compara a renda per capita dos dois países,
o retrocesso é bem maior. A renda média dos brasilei
ros caiu para 20,7% em relação à dos EUA, uma mé
dia inferior até mesmo à do início deste século.

Entretanto, se analisarmos a situação da econo
mia brasileira isoladamente, vemos que houve avan
ços significativos nas duas últimas décadas. Estudos
de outros economistas mostram que nos últimos vinte
anos o brasileiro ganhou dez anos a mais em relação
à sua expectativa de vida; a mortalidade infantil foi re
duzida à metade, a taxa de analfabetismo caiu signifi
cativamente, e conseguimos colocar 94% de nossas
crianças na escola.

Na área institucional, o País evolui no processo
de liberdades individuais, no fortalecimento da cida
dania, ganhando maior consciência ambiental e
avançando na questão dos direitos humanos. Entre-
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tanto, estamos perdendo terreno na questão da segu
rança pública, na política de geração de emprego,
bem como na qualificação profissional para ampliar
as oportunidades dos brasileiros no mercado de
trabalho.

Mesmo assim, esses estudos mostram que a
década de 90 serviu para lançar as bases para o cres
cimento auto-sustentado da economia, principalmen
te com o processo de privatização, que deu novo perfil
ao Estado brasileiro, ampliou o fluxo de capitais e pro
duziu uma expansão inédita na qualidade dos servi
ços. A receita com a desestatização chegou próximo
dos 90 bilhões de dólares, transformando o programa
de privatização num dos maiores do mundo.

Serviu também de marco do processo de esta
bilização econômica e das reformas constitucionais
que estão criando as condições para a retomada do
crescimento e para a inserção do País na economia
global, preparando-o para os desafios futuros.

É evidente que estaríamos bem melhor se o
Brasil tivesse mantido a média de crescimento da dé
cada de 70. Entretanto, temos que reconhecer que
parte dos nossos problemas pode ser atribuído a nós
mesmos. O que emperra nosso crescimento são o de
sequilíbrio fiscal - que acarreta o círculo vicioso do
déficit público -, o oneroso e ineficiente sistema tribu
tário e a anacrônica legislação trabalhista. Felizmen
te, essas questões já estão na agenda de prioridades
do Executivo e desta Casa.

Tudo isso compõe o que chamamos de Custo
Brasil, onde se inclui, também, uma deficiente in
fra-estrutura nas áreas de transportes, portos e servi
ços públicos. Esses problemas são os grandes res
ponsáveis pela ineficiência do Estado e pela limitação
do crescimento, na medida em que oneram o setor
produtivo, desestimulam novos investimentos públi
cos e privados e reduzem a oferta de emprego.

Se conseguirmos superar essas amarras, certa
mente retomaremos o caminho do crescimento, crian
do novas oportunidades para os que precisam ingres
sar no mercado de trabalho e devolvendo a esperan
ça para milhões de brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, as cidades, sobretudo as de grande
porte, estão perdendo seus mais consagradores refe
renciais. Esta é uma constatação que vale para todas
as latitudes do globo, e que vem suscitando inquieta
ções, apreensões e polêmicas, particularmente entre
especialistas urbanos e administradores públicos.

Se universal é o problema, mais agudo ele se
apresenta naqueles espaços menos prósperos do
planeta. Daí a imperiosidade de sua análise e discus
são, em ritmo de urgência que não dispensa o binô
mio abrangência/profundidade.

Numa visão ampla do fenômeno, percebe-se
que os centros urbanos, uma das maiores constru
ções da inteligência e do gênio humanos, estão pro
gressivamente desfalcando-se de alguns - muitos, na
verdade - dos seus mais valiosos símbolos, que os
elevaram, ao longo da história, à posição privilegiada
que ostentam; posição esta que os tornou pontos de
atração migratória e lhes assegurou o status de nú
cleos em torno dos quais passaram a gravitar e ex
pandir-se seus congêneres de certa forma satelitiza
dos ou, quando nada, desdobrados em prolongamen
tos dos pólos irradiadores.

Entre esses tantos símbolos, Sr. Presidente, po
dem ser mencionados: a convivialidade; o pluricultu
rismo; a virtualidade das mais ousadas realizações
em todos os campos de atividade; a apropriação sis
têmica das dotações naturais com vistas ao
bem-estar e ao atendimento das exigências materiais
e estéticas dos seus habitantes; a intervenção da
ciência e da tecnologia em áreas adrede planejadas;
a transformação da arte, nas suas infinitas formas de
manifestação, em instrumento de enriquecimento in
dividuai e coletivo; e assim por diante.

Cidade sempre foi sinônimo de urbanidade, de
abertura de portas e canais para as relações humanas,
para a convivência em espaços políticos (de paUs)
onde as grandes questões contemporâneas eram colo
cadas em pauta, propiciando o avanço, o progresso, o
estímulo, a indução, a audácia.

Enfim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
as cidades se afirmaram, no itinerário cumprido pela
façanha do homem na ocupação da terra, como o epí-

_tome da civilização, tal qual o sugere a própria etimo
logia deste termo. Elas foram sempre o desaguadou
ro das aspirações humanas, os ecúmenos agregado
res dos ideais que se converteram em empreendi
mentos.

Mesmo quando se colocava em dúvida, até
passado recente, a prev~lência dos seus benefícios
sobre os seus malefícios - que sempre existiram, é
claro -, tal questionamento era feito com ressalvas,
quase timidamente. Mesmo quando se enalteciam as
vantagens, inclusive as relacionadas ao próprio
bem-estar e à qualidade de vida, das áreas rurais ou
não exatamente urbanas (como seria o caso das zo
nas urbanas a que se referia Gilberto Freyre), não se
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deixava de reconhecer a proeminência da moderni
dade dos espaços citadinos.

No final das contas, neste é que se intensifica
vam e aperfeiçoavam aquelas atividades componen
tes do saber científico, das aquisições tecnológicas,
das transformaç6es e irradiações artísticas, do inter
câmbio intensivo, extensivo e enriquecedor de idéias,
inventos, produtos da criatividade, frutos da capaci
dade humana de edificar sempre, inovar sempre,
crescer sempre. Por conta de tudo isso, no bojo de
toda essa ebulição, iam ganhando nitidez os contor
nos de uma cultura vertical, de uma mentalidade
aberta, de um quadro de valores políticos, sociais e
econômicos que daria impulso cada vez mais decisi
vo ao que se passaria a chamar desenvolvimento.

Sem dúvida, em nenhum momento se deixou de
registrar que a esse complexo de atributos positivos
também corresponderia o seu oposto: os males ine
rentemente urbanos, o afrouxamento mesmo de cos
tumes aptos a degenerar em desregramentos nocivos a
axiomas e tradições de variados matizes - morais,
religiosos, humanitários, familiares, hierárquicos,
gregários e congregários.

Por outro lado, em nenhum momento se deixou
de reconhecer que muitas das fragilidades tipicamen
te rurais, inclusive as relacionadas a alguns daqueles
padrões éticos, mesmo os exercidos apenas em teo
ria, dogma ou superstição, persistiram e até se exa
cerbaram nas fronteiras citadinas.

A despeito de tudo, entretanto, o fascínio exerci
do pelas cidades, como pólo de atração e potenciali
zação de todos os sonhos humanos, jamais havia ar
refecido.

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos hoje assistindo a tal arrefecimento. E não po
deria ser diferente. Como dissemos no início, as cida
des, sobretudo aquelas de grande porte, estão per
dendo seus mais consagradores referenciais.

Colocada a questão em termos concisos, as zo
nas urbanas, no mundo inteiro, mas especialmente as
nossas, as brasileiras, que nos interessam mais dire
tamente, estão às voltas com o desafio da sobrevi
vência, desafio este gerado nas usinas de força do
seu próprio gigantismo. E mais ainda: de sua descon
trolada e assistemática exuberância física, da priori
zação ex.cessiva do aço e do concreto sem uma ade
quada correlação com áreas vitais de ocupação. Des
sas deficiências resulta, exemplificativamente, o
fenômeno do ingurgitamento urbano, da sufocação, da
inchação, da superpopulação, da degradação ambien
tai, da crônica obstrução das vias de locomoção de

pedestres e veículos, do estresse gerado pelas iniqüi
dades sociais e pela desenfreada competição. Daí a
metáfora dos formigueiros humanos, disseminados
em guetos e condomínios restritivos e excludentes.

Evidentemente, de par com todos esses proble
mas e muitos outros, emergiu uma situação vizinha
do caos, fronteiriça do colapso e precursora de uma
iminente ingovernabilidade. A substância humanísti
ca tão exaltada na urbe passou a transmudar-se em
agressividade, incomunicabilidade, violência estrutu
rai, sociopatias de todo jaez, descompensação ecoló
gica, crise axiológica. A antiga convivência fecunda
passou a degenerar em retraimento, agravado pela cha
mada síndrome do pânico. As cidades, particularmente as
metrópoles e megalópoles, foram tornando-se fóbicas,
com verdadeiras multidões que não se conhecem,
com vizinhos que nunca se viram, com relacionamen
tos que não perduram salvo por afinidades puramente
profissionais, circunstanciais, eventuais, sem densida
de afetiva e caráter duradouro.

A multiplicidade de instituições sociais, tanto pú
blicas quanto privadas, poderia ser um contrapeso a
esse isolamento a essa contraditória "solidão das
massas". E de fato o tem sido, na medida em que
constituem os pontos de apoio e de intersecção em
torno dos quais se conectam os grupos comunitários.
Mas as crescentes e até assustadores dificuldades
de deslocamento, pelas distâncias geográficas, pela
deficiência do trânsito e pelos riscos do percurso, são
de tal dimensão e magnitude que não se caracteriza,
em grau satisfatório, o saudável convívio.

Os locais onde se comprimem "grandes legiões
de povo" têm seu acesso cada vez mais inviabilizado,
exigindo tamanhos sacrifícios e comportando tama
nho teor de potencial de risco, que se faz indispensável
acionar toda uma parafernália de recursos materiais,
técnicos e humanos para sua efetivação.

Os níveis de poluição de variada ordem - atmos
férica, auditiva, espacial - depõem crescentemente
contra os instrumentos de progresso e bem-estar pos
tos a serviço da população. A indiferença, a apatia, o
descompromisso com gestos solidários no contexto
social prodigalizam o adensamento de um caldo de cul
tura paradoxalmente antiurbano, exigindo, outrossim, a
intervenção de um Poder Público que se reconhece
cada dia mais desaparelhado para tantas demandas.

A propósito, este é um dos aspectos mais evi
dentes da problemática urbana: a insuficiência dos
dispositivos públicos em face das necessidades e exi
gências de milhões de pessoas, a pressionar por ser
viços básicos de infra-estrutura física, educação, saú-
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de, segurança, emprego, cobertura jurídica, esportes,
lazer; dispositivos estes que, mesmo quando privati
zados ou terceirizados, ao fim e ao cabo terminam por
compor o elenco das responsabilidades delegadas
ao Estado, aqui entendido o termo em seu sentido
amplo.

Pois é exatamente como corolário desse labirin
to de requisições e reclamos gerados na vertiginosa
engrenagem em que pulsa a vida coletiva que sobre
leva essa perversa constatação: o descompasso en
tre o conjunto de instrumentos disponibilizados pelo
Poder Público e as reais e progressivamente aprofun
dadas injunções de atendimento aos apelos sociais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as con
siderações até aqui feitas já foram e vêm sendo objeto
de exaustivas reflexões e análises neste mesmo
plenário. Nem por isso perdem-em atualidade e mesmo
dramaticidade.

Conforme ressaltamos, o dilema urbano, que vem
desafiando as cidades de grande porte - ou de desme
surado porte - em dezenas de países, é um dos mais
graves problemas desta quadra da vida brasileira.

O fulcro do impasse radica em que, também de
savisadamente, adotamos, no curso das últimas dé
cadas, um falho conceito de progresso urbanístico.
Deixamo-nos empolgar pelo ciclópico crescimento
puramente quantitativo ou até vegetativo, de muitas
das nossas urbes, inclusive importando modelos con
ceituais meramente ligados à demografia, sem que
dispuséssemos das condições essenciais para fazer
face a esse processo de desmedida densidade de
ocupação.

Reportemo-nos a alguns indicadores do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, a título ilustrativo.

Já supera uma dezena o número de centros ur
banos brasileiros onde disputam espaço contingen
tes superiores a 1 milhão de habitantes, sendo que a
metade deles já ultrapassou o patamar dos 2 milhões,
inclusive São Paulo, que se aproxima dos 10 milhões.
Tais cifras se referem às Capitais de Estado e do Dis
trito Federal, não estando nelas computados os quo
cientes que se comprimem nas regiões metropolita
nas. Nestas existem cidades com entraves socioeco
nômicos tão dramáticos, ou até mais acentuados, do
que aqueles que se abatem sobre as Capitais.

Em alguns casos, trata-se de macrópoJes locali
zadas em Estados já de si mesmos assoberbados por
problemas de difícil superação, sufocados por defi
ciências gerenciais dispersas portodo o seu território,
inclusive em paupérrimos bolsões interioranos. Des
necessário dizer que a tendência aí desenhada é a de

que ainda mais engrossem as levas de migrantes
para os supersaturados pólos urbanos, tensionando
o famigerado processo de favelização, com toda sua
corte de males sociais incontornáveis. Com a prolife
ração de carências engendrada por esse desloca
mento descontrolado, multiplica-se o cordão dos ex
cluídos, empurrados para as zonas periféricas. Ade
mais, eles se tornam presa fácil do crime organizado,
incrementam a economia informal e sobrecarregam a
prestação de serviços públicos, pelos quais, por não
comporem o rol de contribuintes fiscais, não pagam.

Não estaríamos, nesse contexto, diante de uma
contradição? Decerto que sim. Pois acabamos de ver
que as cidades já se encontram superlotadas, não
comportando acréscimo de migrantes em sua grande
maioria desprovidos de condições de ajustamento sa
lutar e profícuo ao novo ambiente. Na verdade, o mais
desejável seria a redistribuição ou o reassentamento
de boa parte do atual efetivo populacional em ambien
tes menos congestionados.

De outra sorte, as vias de comunicação dessas
cidades, as artérias por onde circulam seus morado
res e as máquinas por eles postas em movimento, re
velam-se entropicamente acanhadas para ensejar
um mínimo de fluidez, do que resulta um estado fre
qüente de quase paralisia. É algo assim como se, me
taforicamente, o sangue urbano não tivesse por onde
circular, pondo em risco de estase o organismo socie
tário.

Esse éo dilema, Sr. Presidente, que pode evoluir,
como se prevê em muitos espaços do País, para uma
situação confinante à tragédia, pelo seu inevitável reba
timento em todos os setores do conjunto geopolítico.

Que tal processo avassalador está a requerer
urgentes e incisivas correções de rumo, é questão
consensual. Que os atuais administradores metropo
litanos brasileiros, bem como os técnicos e expertos
direta ou indiretamente envolvidos com tal conjuntura
factual, estão plenamente cientes e conscientes des
se impasse, é por igual consabido. Que essas autori
dades, públicas ou privadas, têm se desdobrado em
suas funções para atenuar tais dilemas, riscos e con
frontos que a todos atingem de forma cada vez mais
angustiante, é de justiça, reconhecê-lo.

Resta saber como vamos agir, que medidas va
mos adotar, a que remédios alternativos vamos recor
rer para a contenção dessa avalanche cujos sinais se
vêm desenhando em horizonte tão próximo, e que
pode engolfar as nossas grandes cidades se a ela
não opusermos os diques da prevenção e do bom
senso.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as provi
dências nesse sentido, de possível implementação no
curto prazo - como o requer o quadro aqui esboçado 
desafortunadamente não se encontram disponíveis, a
se manter o atual enfoque da questão.

Isto porque, Sr. Presidente, o problema deita raí·
zes profundas no solo social, econômico, político e
cultural brasileiro. Seria necessária toda uma refor
mulação de conceitos e ações que não se circunscre
vem ao âmbito exclusivamente administrativo. Essas
transformações, que implicariam uma revisão na pró
pria ótica urbanística prevalecente, não se encontram
ao alcance de nenhum gestor público, por mais capa
citado e abnegado. Mesmo que concedamos que o
problema, no fim da linha, vai desaguar na esfera de
suas responsabilidades, isto ocorrerá tão·somente no
fim da linha. Mas se trata de uma corrente imensa, cu
jos elos se estendem por todos os níveis e setores,
num sistema de vasos comunicantes, de intercambia
ções inextricáveis. E esse gestor público, isoladamen·
te, tem as mãos atadas, por conta da sua dependên
cia a outros níveis de decisão.

Mais uma vez, o que fazer? Desiste-se da busca
da solução eficiente para o problema? Gerencia-se o
possível, mesmo sabendo que o fio da meada perma·
nece? Insiste-se nas ações pontuais, aqui e ali enri
quecidas por ações outras, de cunho mais estrutural,
mesmo sabendo que elas são apenas amenizadoras
da questão, capazes tão-somente de atender certas
demandas que logo voltarão a requerer novas interfe
rências? Adotar a fórmula, não necessariamente es
capista e proteladora, de agir à luz da alentadora
expectativa de que os gargalos sistêmicos, os obstáculos
de fundo e substância, irão sendo, no seu devido tem
po, enfrentados eficazmente em função do desenvol
vimento integrado do País?

Qual a alternativa, enfim? Cremos, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, que não existe apenas uma
alternativa, mas um conjunto delas, entre as quais se
incluem - por que não? - as pontuais. Estas são sem
pre indispensáveis, sob pena de termos simplesmente
de cruzar os braços. Aquelas medidas de caráter mais
contextural, mesmo que padeçam de provisoriedade,
também se inscrevem nesse conjunto. E a ação cons
tante, ininterrupta, obstinada, sob a égide de positivas
projeções dentro de um universo bem mais abrangen·
te, também são em tudo meritórias.

Em resumo: o trabalho deve continuar e se in
tensificar.

Mas não nos cabe o direito à auto-ilusão: essas
iniciativas não bastam, não cobrem todo o espectro
de carências.

E como o tempo é emergencial, compete-nos
agir com urgência e descortino, atacando o problema
em seus fundamentos, por via de uma intervenção
conjugada de esforços no sentido de que se repense
e se reformule a visão conceitual que vimos adotando
em face da questão urbana brasileira.

Como fazê-lo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados? Por meio da convocação, da mobilização da
sociedade nacional, com ênfase naqueles setores
que dispõem de farto e valioso acervo de informa
ções, sugestões e soluções para o problema que não
mais admite adiamentos.

Muitos desses setores, tanto na alçada pública
quanto na instância não-governamental, já se vêm
debruçando, com ciência e consciência, sobre a ma
téria. Estudos sérios articulados e substanciosos têm
sido produzidos, no Brasil e no exterior, apontando os
rumos das intervenções. Conferências, simpósios, se
minários e conclaves de âmbito internacional, nacional
e regional vêm demonstrando exaustivamente que,
para uma questão de tamanha envergadura, de fundo
pluricausal, impõe-se um enfoque pluriangular. É que,
Sr. Presidente, na atual quadra da vida planetária, meta
de da população - quase 3 bilhões de pessoas - vive
no meio urbano, em condições para lá de precárias. E,
segundo a ONU, esse contingente deverá dobrar até
o ano 2025. Mais preocupante ainda: o percentual
para os países do Terceiro Mundo estará aí nas cer
canias dos 80%.

No cenário brasileiro, registra-se situação aná
loga. E quando levamos em linha de conta que o feixe
de programas sociais até hoje postos em prática no
País, inclusive os relacionados ao planejamento da
natalidade, não vêm surtindo os efeitos desejados,
não se torna difícil concluir que de há muito soou a
hora de adotarmos aquele enfoque pluriangular.

À luz deste se inscrevem questões multissetoriais
e ao mesmo passo inter-relacionadas, a partir de políti
cas de desconcentração de renda e melhor distribui
ção da riqueza nacional, passando por todo um re
pertório de ações planejadas, abrangentes e eficazes
em reforma agrária, educação, saúde pública, habita
ção, transportes, saneamento e, particularmente,
projetos de reurbanização.

A despeito de sua substancialidade e organici
dade, esse acervo múltiplo de intervenções conjuga
das e confluentes ainda não seria o bastante para en
frentar com eficácia o problema específico do colapso
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metropolitano. Isto porque, Sr. Presidente, há toda
uma nova mentalidade de ocupação urbana a ser tra
balhada junto à coletividade brasileira, para o que é
indispensável o concurso dos veículos de comunica
ção de massa.

Não se trata, obviamente, de induzir os vários
estratos populacionais a abandonar as cidades em di
reção às áreas rurais, o que soaria irresponsável, até
pela sua inviabilidade. Mas é por igual óbvio que se
pode estimular o descongestionamento dos mega
centros citadinos em pelo menos dois sentidos: do·
tando os espaços menos densamente povoados de
condições adequadas de atratividade e autogestão; e
implementando programas, na esfera pública e parti
cular, de incremento global e setorial, gerador de ati
vidades rentáveis e multiplicadoras, em áreas geopo
líticas situadas fora das regiões metropolitanas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao trazer
à consideração deste Plenário as idéias aqui delinea
das em termos necessariamente genéricos, nosso
objetivo, antes mesmo de sugerir soluções, é o de
advertir para a iminência de colapso que impede so
bre vários dos grandes centros urbanos brasileiros.
As sugestões que nos permitimos avançar tão-somente
reeditam, em grau mínimo, um imenso repositório de
alternativas para a superação do problema, compen
diadas em numerosos documentos que constam dos
Anais desta Casa.

Cuidamos ser da nossa alçada encarecer, neste
Parlamento, a gravidade da questão, que nos afeta a
todos indistintamente, a todos os brasileiros que habi
tam as tão diversificadas regiões do País, sejam áreas
rurais, sejam núcleos citadinos.

Mais especificamente, porém, nossa preocupa
ção prioritária é com o estado de inviabilidade dos
nossos maiores centros urbanos, onde a qualidade
de vida se vem degradando a tal nível de intensidade
que se tornará incorreto, no curtíssimo prazo, enalte
cer a excelência de uma das supremas obras do ho
mem: a construção das cidades.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, contrariando as expectativas de toda a
nação brasileira, que esperava passar ul1) 19 de maio
em clima de otimismo e confiança nos destinos do
país, o governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso
se antecipa no anuncio dos novos níveis salariais com
um verdadeiro presente de grego, que nada tem a ver
com a realidade dos nossos dias.

Isto porque, Sr. Presidente, um salário mínimo
de 151 reais por mês já não corresponde às necessi
dades básicas de uma família composta de até quatro
pessoas.

E não se diga que os índices encontrados pelo
governo são suficientes para atender a classe traba·
Ihadora.

Estamos entre as cinco nações com salários mí
nimos mais baixos do mundo, alinhados com países
como o Equador, o México e as Filipinas.

Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente,
basta lembrar que, enquanto no Brasil um trabalhador
passará a ganhar apenas 151 reais por mês, na Espa
nha o trabalhador tem salário superior a 800 reais
mensais.

Evidentemente, não vamos comparar um país
em desenvolvimento com um país desenvolvido,
onde a economia é estável, o desemprego, tolerável e
há plena consciência de suas aspirações e responsa·
bilidades, diferentemente da situação brasileira, que
fechou o mês de fevereiro último com cerca de 1,5 mi
lhão de desempregados.

E não se tem conhecimento de nenhuma inicia
tiva de vulto por parte do governo capaz de reengajar
essa imensa massa de operários no mercado de
trabalho.

No caso das privatizações, a situação é ainda
mais grave, pois a grande maioria das empresas que
assumiu empreendimentos onde o governo tinha
participação majoritária passou a demitir em massa,
a pretexto de enxugamento das despesas.

Portanto, Sr. Presidente, o trabalhador brasileiro
não tem motivo para comemorar este 1ll de Maio.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB 
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, pesquisa realizada pela MCI
na semana passada aponta o Ministro da Saúde,
José Serra, como o melhor ministro do Governo, com
um índice de aprovação de 47%. O índice "ruim e pés
simo" é de apenas 16%, e "regular", de 33%.

Sem qualquer preocupação ou enfoque políti
co-eleitoreiro, considero esse resultado muito positi
vo. Não apenas para o Ministro Serra, para o Governo,
mas principalmente para a saúde, um dos maiores pro
blemas enfrentados no país.

Os índices atribuídos a Serra mostram que a saú
de está sendo bem conduzida, que, apesar de todas as
dificuldades enfrentadas pelo Ministério da Saúde, e
que se refletem no dia-a-dia dos cidadãos brasileiros
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em busca de assistência médico-hospitalar, o Governo
está fazendo um bom trabalho no setor.

São justos e merecidos, porque o Ministro José
Serra tem-se empenhado para conseguir mais recursos
para a saúde.

Mudou a realidade brasileira nessa área após a
implantação do Programa de Atenção Básica, fomen
tando as políticas de saúde preventiva e unificando o
piso de aplicação de recursos em todo o país, para
acabar com as desigualdades e fazer justiça a muni
cípios que pouco ou quase nada recebiam do Ministé
rio da Saúde.

Conseguiu deter o avanço desenfreado da AIDS,
que projetava o número de portadores da doença em 2
milhões ao final deste século, segundo os organismos
internacionais, previsão que não se cumpriu. Também
contribuiu, com a introdução dos anti-retrovirais, dis
tribuídos gratuitamente pela rede pública, para a re
dução da mortalidade por AIDS nos últimos- anes.

Pela primeira vez o Governo realizou campanha
nacional para atender idosos. Houve a ampliação do
REFORSUS, que busca reforçar a rede de saúde com
investimento em projetos que visem à recuperação fí
sica, tecnológica, gerencial e operacional das unida
des de saúde públicas e filantrópicas, ampliando o
acesso da população brasileira aos serviços; a preo
cupação com a gravidez precoce; a instituição do Pro
grama de Reestruturação Financeira e Modernização
Gerencial das Santas Casas e Hospitais Filantrópi
cos; a defesa do reajuste da tabela do SUS, apesar
das dificuldades do Governo; o empenho para a efeti
va implantação da Agência Nacional de Vigilância Sa
nitária; a criação da Agência Nacional de Saúde, a
gradativa instituição do Cartão Nacional de Saúde.
Enfim, o empenho para encontrar soluções para os
diversos problemas tem marcado a gestão de José
Serra à frente do Ministério da Saúde.

É significativo notar nessa pesquisa o aumento
da média do Ministro da Saúde após sua manifesta
ção favorável à CPI dos Medicamentos, seguida do
início da intensificação das ações do Ministério no
sentido de dar respostas mais efetivas à população e
que resultou, entre Clutros avanços, na agilização da
liberação dos medicamentos genéricos. Em menos
de dois meses, já são vinte genéricos comercializa
dos nas farmácias e drogarias brasileiras. Apesar da
falta de preparo dos consumidores, a entrada desses
medicamentos no mercado vem mudando a realidade
das relações entre as indústrias farmacêuticas e seus
distribuidores e os consumidores.

o Programa Nacional de Assistência Farmacêu
tica do Ministério investirá aproximadamente 1,3 bi
lhão de reais, recursos que serão repassados direta
mente aos estados e municípios para o financiamen
to dos programas de Assistência Farmacêutica Bási
ca, de medicamentos excepcionais, de saúde mental
e transplantes. Haverá vários ganhos, entre eles o au
mento da quantidade de doentes atendidos em rela
ção a 1999. Cerca de 600,2 milhões de reais serão
destinados à produção dos laboratórios privados e
199,1 milhões, à produção de laboratórios oficiais.
Este ano será possível comprar mais medicamentos
com os recursos orçamentários, porque os custos fo
ram reduzidos em 47%.

Por fim, entendo que o resultado da pesquisa
tem uma razão bastante específica, lastreada na qua
lidade do trabalho realizado pelo Ministro José Serra
e sua equipe. Não é por outro motivo que o segundo
ministro na pesquisa é o da Educação, Paulo Renato,
que também vem realizando uma excelente gestão.

A pesquisa também é um ótimo resultado para o
PSDB, uma vez que são do partido os dois melhores
ministros do Governo, evidenciando o jeito tucano de
administrar, atendendo os verdadeiros anseios da po
pulação. ,

Congratulo-me, portanto, com os Ministros José
Serra e Paulo Renato, pela competência e pelo traba
lho realizado, reiterando meu apoio pessoal, na certe
za de que ainda temos grandes conquistas pela fren
te, para consolidar o Brasil democrático, garantindo
acesso à saúde e à educação a cada cidadão brasilei
ro. Parabéns!

Era o que tinha a dizer.

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, queremos comunicar no Plenário
desta Casa que no dia de ontem foi realizado na cida
de de Santa Maria o Fórum Agrícola 2000.

Aprovado ontem pela Federação das Associa
ções de Municípios do Rio Grande do Sul- FAMURS,
pela Federação das Associações Rurais do Rio Gran
de do Sul- FARSUL e pela Federação das Cooperati
vas Agropecuárias do Rio Grande do Sul 
FECOAGRO, o relatório de onze páginas reúne as
propostas que o Estado vai levar ao Fórum Nacional
da Agricultura, de 11 a 13 de abril, em Brasília.

Realizado no Hotel Itaimbé, em Santa Maria,
com o tema "A Agricultura que temos e a agricultura
que queremos", o Fórum Agrícola reuniu cerca de
quatrocentas pessoas. No documento são apresenta-
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dos números que mostram a crise no setor, intensjfj
cada nos últimos dez anos.

As entidades reivindicam o aumento de recur
sos orçamentários em no mínimo 10% para as Secre
tarias de Agricultura dos Municípios, onde o setor pri
mário predomina no Produto Interno Bruto (PIB), e
propõem a isenção de ICMS dos produtos agrícolas
da cesta básica e a criação de um sistema de prote
ção ao comércio do agronegócio.

Também foi sugerido que os bancos cooperati
vos tenham acesso aos recursos do Fundo de Ampa
ro aos Trabalhadores (FAT) para financiamento das
lavouras e que as atuais taxas de juros sejam reduzi
das de 8,75% para 6% e de 5,75% para 3%. Falou-se
ainda da necessidade de reduzir as exigências do
PRONAF para a liberação de recursos ao produtor e
da inclusão de linhas de custeio pecuário. As entidades
querem ainda a municipalização da reforma agrária.

Representantes das associações dos Municípios
âas-regiões-ceritro~ sul e- plãiialto médio assinaram
convênios com o Banco da Terra no Estado, repre
sentado pelo coordenador da Região Sul, Ezidio Pi
nheiro. O programa viabiliza financiamentos de até 40
mil reais para pequenos produtores rurais e trabalha
dores sem terra de 242 Municípios gaúchos.

Na abertura do fórum o Secretário da Agricultu
ra e Abastecimento, José Hermeto Hoffmann, criticou
o modelo agrícola adotado pelo Governo Federal,
pois neste período houve uma redução de 80% no
crédito agrícola e de 50% no Orçamento da União
para o setor primário.

O Presid~mte da FARSUL, Carlos Sperotto, des
tacou que a carta elaborada no fórum é abrangente,
simples e aponta as prioridades do setor.

OSR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em São Paulo, a empresa espanhola Te
lefônica, desde que começou a operar, tem sido obje
to de críticas Ino que se refere à qualidade do serviço
prestado. No ranking do Procon paulista, a empresa
está entre as campeãs de reclamações. Como se não
bastasse, a empresa agora está sendo alvo de críti
cas de outra natureza, que dizem respeito à forma da
sua administração

De acordo com "Carta Aberta à População" dis
tribuída pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de
São José do Rio Preto, a Telefônica teria reduzido de
25 mil para 15 mil o número de empregados, utilizan
do-se, para isso, de ''terrorismo, obrigando os empre
gados a aceitar a demissão incentivada, com uma
quantia irrisória de indenização".

Ainda de acordo com o documento distribuído
pelo PT, a Telefônica estaria terceirizando os serviços
de telecomunicações utilizando-se de "empresas de
fachada, que pagam salários de fome para os empre
gados contratados que não passam em média de
R$450,OO, enquanto que a média salarial dos
ex-empregados da Telesp é de R$1.500,OO".

Este parece ser o caso da empresa Top Tel, for
mada exclusivamente por ex-funcionários da Telefô
nica. Essas pessoas deixaram seus empregos com
promessa de tornarem-se sócios cotistas da Top Tel,
que seria contratada pela Telefônica para prestar as
sistência no Serviço de Telefonia Pública. Porém, o
contrato com a empresa espanhola rompeu-se após
apenas cinco meses de existência da Top Tel, que,
sem condições de existir, demitiu todos os seus funcio
nários. No total, foram 857 pais e mães de família que
perderam o emprego, sentindo-se, não sem razão,
ludibriados.

Outro aspecto merecedor da atenção dessa
agência refere-se às transferências abruptas de fun
cionários da Telefônica de uma cidade para outra,
configurando abuso de poder e desrespeito às rela
ções trabalhistas. Conforme a já mencionada "Carta
Aberta", os setores de Recepção, Despacho e Esta
tística (RDE) e Mesa de Controle Regional (MCR) da
empresa, que funcionam em São José do Rio Preto,
estariam sendo transferidos para a cidade de Bauru
menos de um ano depois de instalados naquela cida
de. São mais de oitenta funcionários e suas respecti
vas famílias que estão sendo prejudicados. Da mesma
forma, os setores de Back Office (suporte ao cliente) e
de Faturamento estariam sendo transferidos para São
Paulo sem maiores critérios.

O Sr. Marco Antonio Rillo, ex-funcionário da Te
lefônica, lidera o movimento de denúncias contra a
empresa. Em carta enviada ao nosso gabinete, ele re
sume o que estaria sendo a atuação da telefônica em
São Paulo.

Diz o ex-funcionário:

Relatamos a' seguir alguns exemplos
do terrorismo implementado por esta empre
sa espanhola no trato com os brasileiros:

- Centralizam em São Paulo todo o
atendimento ao cliente, demitindo sumaria
mente os empregados do interior;

- Obrigam os empregados a se trans
ferirem entre localidades sob ameaças de
demissões;



12728 Quinta-feim 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

- Mudam a estrutura da empresa a
todo momento, deixando o grupo sem saber
a quem se reportar;

- O comando gerencial, com autono
mia de decisão, centralizado em São Paulo,
de difícil acesso para quaisquer assuntos;

- Substituem empregados da telefôni
ca por mão-de-obra terceirizada sem um mí
nimo de habilitação técnica para tocar o sis
tema.

Pelo exposto, evidencia-se a necessidade de
investigação, pol' parte das autoridades competen
tes, das práticas da Telefônica. De acordo com a Lei
nº 9.472, de 1997, cabe à Agência Nacional de Te
lecomunicações .- ANATEL a fiscalização e a regu
lação do sistema de telecomunicações brasileiro em
seus múltiplos aspectos. Por isso, já requeri, na se
mana passada, uma audiência com o presidente da
quela agência, Sr. Renato Guerreiro, para colocá-lo
a par de toda essa situação. Estou aguardando
resposta.

A Anatel precisa investigar as práticas dessa
empresa. É necessária a intimação dos dirigentes da
Telefônica para prestarem os devidos esclarecimen
tos, pois tudo indica que os serviços de telefonia pres
tados à população do Estado de São Paulo, que já
são questionados em sua qualidade, correm o risco
de piorar.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra à Sra. Deputada Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB 

MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srll e Srs. Deputados, todos nós conhecemos o
potencial econômico inestimável da Região Cen
tro-Oeste do País" notadamente dos Estados de Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso. Todos sabemos, tam
bém, que a distância dessa região dos principais cen
tros de consumo e exportação representa um dos
maiores obstáculcls para o escoamento de sua produ
ção e da sua integração aos mercados mundiais.

Muitos esforços já foram feitos para ultrapassar
tais obstáculos, principalmente através de ligações
ferroviárias entre essa região e o Sudeste do País, e
seus frutos já estão sendo colhidos, basta vermos o
desempenho econômico dessa região na economia
nacional.

O projeto nacional de construção de ferrovias
espera chegar até Cuiabá, permitindo, a partir daí, a

integração não só da Região Centro-Oeste, mas tam
bém da Região Norte, com os centros mais desenvol
vidos do País.

Um dos principais bstáculos dessa integração já
foi superado: a construção de uma ponte rodoferro
viária de 2,6 quilômetros e meio de extensão sobre o
Rio Paraná, vital para a chegada dos trilhos a Mato
Grosso, inaugurada pelo Governo Federal em maio
de 1998, ligando São Paulo a Mato Grosso do Sul.

Tais investimentos justificam-se pela crença
absoluta no potencial produtivo da região e a necessi
dade de diminuição nos custos de produção. A ativi
dade agrícola da Região Centro-Oeste dispõe de alta
tecnologia. Quero mencionar uma cidade do meu
Estado, Chapadão do Sul, cidade modelo e pioneira
na utilização de tecnologia de ponta nesse setor. Po
rém, os ganhos em produtividade esvaem-se pelos
altos custos de escoamento da safra e pelos altos
preços dos insumos trazidos de outras regiões atra
vés das rodovias.

Otimizar os custos dos transportes torna-se um
fator importante para um Estado como Mato Grosso
do Sul, que, no ano de 1999, teve uma safra de grãos
da ordem de 4,4 milhões de toneladas e uma produ
ção de carne bovina da ordem de 700 mil toneladas.

Dessa forma, qualquer investimento nos meios
mais econômicos de escoamento da sua produção é
válido. Sim, porque, com certeza, já a ferrovia poderá
alavancar, em sua área de influência, a produção de
grãos em uma escala da ordem de 100 milhões de to
neladas em apenas duas décadas, ou seja, 20% a
mais do que o Brasil produziu na última safra.

Se tais esforços com a construção das ferrovias
na região apresentam grandes perspectivas, imagi
nem as SrIs. e os Srs. Deputados o que não represen
tará o aproveitamento das vias fluviais navegáveis na re
gião. Estou falando principalmente da Hidrovia Para
guai-Paraná.

Quero lembrar aos nobres colegas que o meu
Estado, Mato Grosso do Sul, é margeado a leste pelo
Rio Paraná e seus afluentes e a oeste pelo Rio Para
guai, e em ambos chegam à Argentina e ao Uruguai.

A Hidrovia Paraguai-Paraná é um importante
sistema de transporte fluvial-marítimo, com 3.442 qui
lômetros de extensão, que vai desde o Porto de Cáee
res, no Mato Grosso, até Nueva Palmira, na República
Oriental do Uruguai. Em suas margens situam-se im
portantes cidades, como Corumbá, Assunção, Corri
entes, Rosario e muitas outras. As bacias fluvias dos
Rios Paraná e Paraguai formam parte do sistema flu
vial da Bacia do Prata, um dos maiores do mundo,
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com 3 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de
superfície.

Essa hidrovia não é só importante para meu
Estado e Mato Grosso. Por ela serão escoados os
grãos produzidos na Bolívia, numa nova fronteira
agrícola que deve muito aos agricultores brasileiros.

O Rio Paraná nasce na confluência dos Rios
Grande e Paranaíba, entre os Estados de São Paulo,
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, etem uma extensão
de 2.570 quilômetros.

Já o Rio Paraguai é um rio com bastantes mean
dros e escorre no sentido norte-sul. Percorre uma ex
tensão de 2.550 quilômetros. Nasce no Mato Grosso
e desemboca no Rio Paraná.

Ouço, com prazer, o Deputado Edinho Bez.

O Sr. Edinho Bez - Deputada Marisa Serrano,
desculpe-me interrompê-Ia. É'que tenho um compro
misso com algumas pessoas de Santa Catarina que
se encontram em Brasília e não posso deixar de fazer
um aparte ao pronunciamento de V. Ex!!., que está no
início. O objetivo principal de minha interferência é pa
rabenizá-Ia pelo brilhante trabalho que sempre de
senvolveu nesta Casa. Na Legislatura assada, tive a
honra de conhecê-la. Não poderei acompanhar seu
pronunciamento até o final, mas tenho certeza da sua
grandeza e profundidade pela sua competência e de
dicação aos trabalhos deste Casa.

A SRA MARISA SERRANO - Deputado Edinho
Bez, agradeço a V. Ex!! as palavras.

Prosseguindo, Sr. Presidente, nos Estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as águas do Rio
Paraguai e de seis afluentes são retidas, cobrindo
grandes superfícies, formando lagos e lagunas numa
imensa planície inundável de aproximadamente 140
mil quilômetros quadrados. É onde se situa o Pantanal,
com sua extraordinária riqueza de flora e fauna.

Assim, a Hidrovia Paraguai-Paraná exerce sua
área de influência em cinco diferentes países - Bolí
via, Brasil, Uruguai, Uruguai e Argentina -, engloban
do uma superfície total de 3 milhões e 200 mil quilô
metros quadrados e atingindo uma população de 40
milhões de habitantes, dos quais 12 milhões e 500 mil
são brasileiros. É a verdadeira hidrovia do Mercosul,
de extrema importância para nossos países e que de
veria ser vista com mais seriedade, com prioridade,
com o objetivo maior de integração econômica, atra
vés do transporte de cargas, social, pela maior utiliza
ção dos barcos de passageiros, hoje quase inexisten
tes, e que integrariam milhares de pessoas, hoje iso
ladas em suas comunidades ribeirinhas, e turística,

abrindo mais um pólo interessante eatrativo para visi
tantes e para o trade turístico.

Entre os setores econômicos beneficiados pela
hidrovia estão o siderúrgico, o petroquímico, o agríco
la, o agroindustrial, o pecuário, o florestal e o mineral.
Nesta semana, o Governo de Mato Grosso do Sul e a
Companhia Vale do Rio Doce reativaram a Usina de
Ferro-Ligas de Corumbá, com previsão de produzir
20 mil toneladas/ano de ligas de manganês, que se
rão transportadas pelo Rio Paraguai.

Diante de tais benefícios, tem sido gerado para
essa via de comunicação, da parte de países como a
Argentina, grande e importante fluxo de investimen
tos destinado ao melhoramento da navegabilidade,
produzindo, assim, um significativo aumento no tráfe
go de mercadorias transportadas pela navegação.

O Governo argentino cedeu a exploração à inicia
tiva privada no trecho que vai de Recalada a Santa Fé
e promoveu a execução de obras que permitem a na
vegabilidade tanto diurna quanto noturna do Rio Pa
raguai.

Constatou-se que o custo do frete dos produtos
transportados diminuiu sensivelmente. De 1988 a
2000, os registros permitem um cálculo de que o custo
do transporte fluvial tenha decrescido 560%.

Por tais razões, observa-se que, de 1995 a
1996, a quantidade de manganês transportado do
meu Estado pela hidrovia passou da faixa de 300 mil
para 700 mil toneladas. A soja transportada aumen
tou em 200 mil toneladas. Aumentaram também, sen
sivelmente, os transportes de petróleo, carvão, madeira,
algodão, trigo e outros grãos.

Isso não é de se estranhar, Sr. Presidente, já
que as estatísticas mostram que o transporte de car
ga por hidrovia ainda só é pouco relevante nos países
sul-americanos. Os Estados Unidos transportam 25%
de sua carga por hidrovias; o Canadá, 34%; a França,
18%; a Alemanha, 31 %; a Argentina, apenas 7%. A
Holanda, por suas característica hidrográficas, é a
campeã, com 72%. Enquanto isso, no Brasil, estimati
vas da Secretaria de Transportes Aquaviários, do Mi
nistério dos Transportes, indicam que somente 2% de
nossas cargas são transportadas por hidrovia. E o
Brasil é o país com o maior índice de rios navegáveis
do mundo.

Está provado que, entre os sistemas rodoviários,
ferroviários e hidroviários de transporte, o que apre
senta a melhor relação custo/manutenção por tonela
da transportada é o sistema hidroviário. Enquanto o
sistema rodoviário emprega 16 dólares na manuten
ção do quilômetro de via por tonelada transportada,
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além de 6,70 HP para a movimentação dessa carga,
o sistema f v·oviéirio emprega apenas 72 centavos de
dólar e 2,1 . Já o sistema hidroviário é o mais efici
ente de todos, porque, por tonelada transportada, em
prega ap€ .:; 34 centavos de dólar e 0,25 HP para a
movimentação da carga.

Infelizmente, nos países do Mercosul, ainda se
privilegia o transporte rodoviário de cargas. Os cami
nhões, que form.am uma frota de 750 mil unidades,
com uma média de 15 toneladas e 70 viagens anuais
por unidade, transportam 788 mílhões de toneladas, o
que ccrrcGponda a 64% da carga total transportada
no Mercosul.

Há que se falar também que novas alternativas
de transporte, como as hidrovias, refletem, mesmo
que a médio e a longo prazos, na diminuição do tráfe
go de carga pesada em nossas estradas, que con
seqüentemente gera a diminuição dos gastos com con
servação e recupElração da malha viária, representando
uma economia de milhões de reais que poderiam ser in
vestidos em educação, saúde e tantas outras necessi
dades do nosso povo.

Outro aspecto a ser considerado é o aumento
da segu~::?nça nas rodovias, aliado à celeridade no
trânsito, evitando congestionamento e melhorando
dessa forma a qualidade de vida dos nossos cida
dãos.

O País precisa utili.~ar seu potencial hídrico com
racionalidade. Precisamos e a conjuntura mundial
está a exigir qUEI nos tornemos mais competitivos.
Isso somente conseguiremos se não desprezarmos
as contribuições dos mais diversos setores e o setor
de transporte neste caso mo.':Itra-se de vital importância.

Além de termos um transporte de carga caro no
Mercosul, já está provado que os atuais sistemas de
transporte utilizados foram superados pelas deman
das atuais. Para readequá-Ios será necessário um
programa de invostimentos preestabelecido em um
plano global baseado nos eixos geoestratégicos,d?
continente. Entre esses eixos encontra-se, sem dUVI
da, a Hidrovia Paraguai-Paraná.

isso porque essa hidrovJa gerará as condições
para a instalação de novos empreendimentos alenta
dos por articulações interindustriais, bem como a rea
tivação da economia regional, a ampliação das fron
teiras agropastoris, o maior intercâmbio comercial e
um incremento das atividades associadas com a
construção naval, a operação portuária e os serviços
de manutenção e provisão de insumos.

Entre as melhoras macroeconômicas advindas
da Hidrovia Para~luai-Paraná está a redução no cor!-

sumo de combustível, com uma previsão de 40% a
partir do início do milênio.

Outros benefícios econômicos trazidos pela uti
lização da hidrovia e o melhoramento de sua navega
bilidade são a redução dos tempos consumidos nos
percursos e na carga e descarga das embarcações,
os quais se associam diretamente com o custo do ca
pital imobilizado, a diminuição das multas e prejuízos
originados pela demora na entrega de cargas e o au
mento da confiabilidade no sistema fluvial de trans
porte.

Pela eficiência do transporte fluvial, diversas
produções regionais serão beneficiadas.

Vale mencionar que um grande percentual do
comércio internacional dos países do Mercosul cor
responde a transações dentro do próprio Mercosul.
Esta condição de interdependência entre esses paí
ses se verá amplamente beneficiada com a melhoria
das condições de navegabilidade da Hidrovia Para
guai-Paraná, o que gerará o aproveitamento de van
tagens competitivas para a navegação comercial flu
vial e marítima.

Além disso, há que se pensar na presença da
Hidrovia Paraguai-Paraná dentro de um sistema mul
timodal de transporte, que consiste em articular entre
si em uma cadeia sistematizada, os transportes ro-, .
doviário, ferroviário, aéreo e fluvial marítimo. Este SIS-

tema se desenvolveu no mundo atual como uma res
posta estratégica dos serviços ~e ~ransport~ à glo~a

!ização da economia e do comercIo. O multlmodahs
mo exige uma eficiente cadeia de distribuição física
internacional em que a logística comercial deve de
sempenhar um papel central, permitindo unir abaste
cimento produção, comercialização e consumo em, , .
condições de eficiência e eficácia, com a. maxlm~
qualidade. O objetivo desse avançado sistema. e
transportar a mercadoria de porta em porta, redUZin
do o tempo de trânsito, aumentando a confiabilidade,
elevando a rotatividade dos equipamentos de trans
portes, diminuindo o uso do tempo de instalações
portuárias, entre outras vantagens.

Nesse processo de implementação de práticas
multimodais, os portos marítimos e fluviais poderão
não se limitar à sua histórica função de depósito de
cargas, mas se reorganizar para poder operar como
eficientes instalações para transferência de cargas.

O Sr. Confúcio Moura - Concede-me V. Exª um
aparte, nobre Deputado?

A SRA. MARISA SERRANO - Ouço V. Ex>! com
prazer.
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o Sr. Confúcio Moura - Ilustre Deputada Mari
sa Serrano, não participamos da Comissão de Trans
portes e temos pouca informação sobre esses dados
estatísticos apontados por V. EXª, mas, empiricamen
te, pela leitura dos jornais e pelas conversas no
dia-a-dia entendemos que seu discurso é muito opor
tuno neste momento em que o País está necessitan
do de uma arrancada, de mostrar a sua cara com mu
danças importantes. E V. Exª, especialista em educa
ção, deixa sua área para entrar noutra tão melindrosa
e técnica como é a dos transportes hidroviários. Sou
do Estado de Rondônia, onde corre o rio Madeira e
muitos rios navegáveis importantes. Sou, por nasci
mento, do atual Estado do Tocantins, onde corre o rio
Tocantins - Goiás possui ainda o Araguaia - e rios
plenamente navegáveis. Verificamos a importância do
transporte fluvial, que integrará este País inteiro, do
centro para o litoral, levando mercadorias, barateando
o custo de produção, dando oportunidade de competi
ção nos mercados interno e externo. O pronuncia
mento de V. Ex!! é providencial e certamente encon
trará eco. Muitas pessoas a estão ouvindo no Brasil
inteiro. Com certeza o Ministro Eliseu Padilha, o Pre
sidente da República, os Ministros das áreas de Pla
nejamento e Fazenda também ouvirão o justo clamor
de V. Ex!! Portanto, gostaria de cumprimentá-Ia pejo
discurso maravilhoso que faz nesta tarde.

A SRA. MARISA SERRANO - Agradeço o
aparte a V. Exil, nobre Deputado Confúcio Moura. E
quero dizer que, às vezes, fico pensando em que o
lobby dos caminhões e dos fabricantes de automóveis,
bem como o das grandes empreiteiras, responsável
pela manutenção das estradas, que estão sempre es
buracadas, pode fazer para que não utilizemos algo
vital para o nosso País e tão comum como a utilização
dos nossos rios para transporte de carga ede pessoas.

O Sr. Themístocles sampaio - Permite-me V. Ex'!
um aparte?

A SRA. MARISA SERRANO - Com o maior
prazer, Deputado.

O Sr. Themístocles Sampaio - Nobre Deputada,
estou apreciando o discurso de V. Ex!! e o que está co
mentando é uma realidade. É preciso que o Governo
encare isso com mais seriedade. Ao falar sobre os
grandes rios da sua região, V. Ex!! fez-me lembrar do
rio Parnaíba, o velho monge, que está morrendo. Já
foi um rio navegável de grande extensão e efetuava o
transporte mais barato de carga. De maneira que, ou
vindo V. Exll cantar seus rios, resolvi também cantar o
velho Parnaíba, que separa o Maranhão do Piauí. Te
mos um representante neste Congresso, o Senador

Alberto Silva, que vem lutando há muito tempo para
que o Governo tome providências no sentido de que o
rio Parnaíba volte a ser navegável. Parabéns a V. Ex!!.

A SRA. MARISA SERRANO - Obrigada, Deputado
Themístocles Sampaio. Quero lembrá-lo de que o rio
Paraguai, do qual estou falando hoje, também foi to
talmente navegável. Era através dele que os ingleses
chegavam até as nossas paragens e por ele escoava
toda a nossa produção, no final do século retrasado.

Portanto, já foi muito utmzado. Deixou de ser na
hora em que acharam que era mais fácil abrir estra
das e utilizar caminhões para o transporte de nossas
mercadorias.

O Sr. Romel Anizio - Concede-me V. Ex!! um
aparte, Deputada Marisa Serrano?

A SRA. MARISA SERRANO - Ouço, com pra
zer, o Deputado Romel Anizio.

O Sr. Romel Anizio - Nobre Deputada, estou
ouvindo com atenção o pronunciamento de V. Ex!!, no
qual aborda a questão hidroviária neste País, que não
tem recebido a devida atenção por parte dos nossos
governantes, ao longo da história. Também estamos
empenhados, na nossa região, o Triângulo Mineiro,
na concretização de um grande sonho da nossa gen
te que também beneficiará o seu Estado, que é a Hi
drovia do rio Grande, do Paraná e do Paranaíba. Con
seqüentemente, é a hidrovia que irá representar o
maior volume de escoamento de produção de toda a
região do triângulo de Goiás e Mato Grosso. O pro
nunciamento de V. Ex!! é importante e gostaria de apro
veitar a oportunidade para dizer que Minas Gerais tem
uma obra de fundamental importância na divisa com o
Mato Grosso do Sul: a ponte sobre o rio Paranaíba,
em Porto Alencastro. Estamos há algum tempo so
nhando e brigando por essa obra, alocando verbas no
Orçamento, priorizando-a com uma emenda de ban
cada. E podemos dizer com muita alegria que com o
trabalho da Deputada Marisa Serrano, da bancada de
Mato Grosso do Sul, e da bancada de Minas Gerais,
inclusive nosso, estaremos em breve iniciando essa
obra de fundamental importância, talvez menos para
o Mato Grosso do Sul mas muito mais para Minas Ge
rais. Continuarei ouvindo o pronunciamento de V. Exil

porque sou daqueles que admiram o seu Estado e sei
o que Mato Grosso do Sul representa no contexto so
cioeconômico do País.

I

A SRA. MARISA SERRANO - Sabe V. Ex!! que
toda a bancada de Mato Grosso do Sul está junto com a
bancada mineira na consecução desse objetivo maior
que é o término da ponte de Porto Alencastro.
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o Sr. Marcos Rolim - Deputada Marisa Serra
no, permite-me V. Ex!! um breve aparte?

A SRA. MARISA SERRANO - Pois não. Com
prazer, nobre Deputado, concedo o aparte a V. Ex!!.

O Sr. Marcos Rolim - Nobre Deputada, quero
parabenizá-Ia pela escolha do tema e pela forma
como aborda uma das principais distorções existen
tes no País, a da nossa matriz de transporte. Na ver
dade, pelo pronunciamento de V. Ex!!, fica absoluta
mente evidente uma das maiores irracionalidades
que temos em nosso País: a opção preferencial pelas
rodovias. Digo isso não apenas do ponto de vista dos
custos, pois já seria suficientemente absurda essa
opção, num País com dimensões continentais como o
Brasil, mas também por tudo aquilo que ela represen
ta em termos de sacrifício de vidas humanas. Nosso
País tem hoje um dos mais altos indicadores de aci
dentes nas estradas. E isso diz respeito também à
responsabilidade daqueles que muitas vezes, por
pressões dos grandes grupos econômicos transnacio
nais, fizeram a opç:ão pelas rodovias, não dando a de
vida atenção seja às hidrovias seja ao modal ferroviá
rio. Parabéns a V. Ex!! pelo seu pronunciamento.

A SRA. MARISA SERRANO - Obrigada.
Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Heleno.
O Sr. Or. Heleno - Muito obrigado, Deputada

Marisa, mas fiquei inebriado com as palavras de V. Ex!! e,
principalmente, com a sua paixão pelo seu Estado,
Mato Grosso do Sul, e por esse rio, velho rio ou novo
rio, mas, de fato, um braço da comunicação que se
estende para colorir o nosso País. E V. Ex!! expres
sou-se com uma pintura tão bonita! Apesar do char
me feminino, tocou-me tanto que tive de sair da minha
cadeira para vir plagiá-Ia, em palavras menos doces,
mas sinceras. Parabéns a V. ExJ!.. Com discursos
como o de V. ExA () Brasil pode despertar para o fato
de que, através dos rios nós podemos navegar tam
bém, não só pelo mar.

A SRA. MARISA SERRANO - Fernando Pes
soa já dizia que através do rio podemos chegar lá.

Outra importante vantagem na utilização dessa
Hidrovia Paraguaí-'Paraná, que será necessário men·
cionar, relaciona-se com a preservação do meio amo
biente. Ela apresenta os melhores índices e a menor
quantidade de me~os de transporte para a movimen
tação da mesma quantidade de carga em outros mo
dais, além do menor consumo de combustíveis e lu
brificantes, baixa poluição, menor geração de ruídos
e baixos níveis de acidentes.

Digo isso porque a grande preocupação das
ONG e de todos os que trabalham diretamente com o

meio ambiente é se uma utilização maior dos rio Pa
raná e Paraguai não vai prejudicar a beleza da flora e
da fauna do Pantanal.

Tais vantagens serão indispensáveis para que a
hidrovia também possa ser utilizada como meio para
a exploração de um importante setor da economia na
região: o turismo. Não se poderá desprezar o grande
potencial oferecido nessa área, principalmente pelo
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense, e
pela rede de cidades situadas às margens da hidrovia.

Vemos, SrS!s e Srs. Deputados, que a Hidrovia
Paraguai-Paraná aparece como um pilar fundamen
tai para a sustentação e a criação de vantagens com
petitivas na região, potencializando um maior grau de
sua inserção no contexto mundial.

Para o Governo brasileiro, o desenvolvimento
da hidrovia está associado a um claro compromisso
com a conservação do meio ambiente, em que o Pan
tanal é objeto de consideração prioritária. Esse com
promisso foi expresso em diversas ocasiões, tendo
sido, inclusive, objeto de manifestações do próprio
Presidente da República. A posição brasileira a esse
respeito é a de garantir a navegação com confiabilida
de e segurança, evitando danos ao meio ambiente.
Não estão previstas obras no trecho brasileiro; ao
contrário, ó que se pretende é dar continuidade às ati
vidades rotineiras de manutenção da navegação, nas
condições em que atualmente se processa, e aprimo
rar a sinalização e o balizamento.

É possível o tratamento diferenciado da navega
ção pela hidrovia por trechos - especialmente no que
se refere ao Pantanal, dadas suas características pró
prias -, em razão da versatilidade que caracteriza o
transporte na hidrovia, onde se utilizam comboios
compostos por barcaças e empurradores, o que per
mite configurações variáveis. O princípio que norteia
o Governo brasileiro em relação à utilização da hidro
via é o de adaptar as embarcações ao rio, não o rio às
embarcações.

Ela foi reconhecida em sua importância pelos
cinco países nela interessados, a Argentina, a Bolí
via, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil, com diversos tra
tados assinados pelos países em questão, construin
do o arcabouço técnico, comercial, ambiental e jurídi
co para garantir o fomento da navegação fluvial.

A bancada da região Centro-Oeste reconhece a
importância da Hidrovia Paraguai-Paraná na medida
em que apresentou emenda ao PPA 2000/2003, in
crementando os investimentos propostos pelo Poder
Executivo, e subscreveu, também, emenda ao Orça
mento Ge"ral da União/2000, alocando recursos da or-
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dem de 4,5 milhões de reais para melhoria da nave
gação dessa hidrovia.

Sendo assim, tenho certeza de que o Governa
dor Dante de Oliveira, de Mato Grosso, que esteve
agora na Argentina, e o Governador do Mato Grosso
do Sul, Dr. José Orcírio, estão trabalhando nessa área
e certamente essa hidrovia começará realmente a
sair do marasmo em que se encontra e se transforma
rá no grande! pólo de desenvolvimento da Região
Centro-Oeste.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Rubens
Bueno.

O Sr. Rubens Bueno - Deputada Marisa Serra
no, só quero dizer a V. Exª da oportunidade do tema
que aborda, na medida em que se discute o PPA e já
começamos a votar o Orçamento da União deste ano
- em pleno ano de vigência do Orçamento. Essa opção
pelo rodoviarismo nos levou a gastar 150 bilhões de
dólares para asfaltar rodovias federais, e esse dinhei
ro todo agora está sendo colocado de graça nas mãos
da iniciativa privada, que cobrará pedágio daqueles
que usarem as estradas. Toda a sociedade arcou com
um custo muito alto para a construção de rodovias ca
ríssimas, que agora são entregues à iniciativa priva
da. V. Exª está de parabéns. As hidrovias são funda
mentais para o País, para a produção nacional e, em
especial, para o Estado de V. Exª, Mato Grosso do
Sul, e o nosso Estado, o Paraná. Muito obrigado.

A SRA. MARISA SERRANO - Agradeço ao
Deputado Rubens Bueno o aparte.

Para concluir, Sr. Presidente, Sr-ªs e Srs. Depu
tados, quero dizer que o caminho já está sendo per
corrido e temos certeza de que o Governo brasileiro
continuará se empenhando no sentido de avançar
mais nesse programa da Hidrovia Paraguai-Paraná.
O Brasil é o segundo país a ser mais beneficiado por
essa hidrovia e não pode deixar de considerar como
prioritárias as suas possíveis ações para a concreti
zação desse importantíssimo instrumento para o de
senvolvimento econômico e social no contexto da Re
gião Centro-Oeste, bem como para o alcance dos ob
jetivos nacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exi'! a

palavra.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, srªs e Srs. Deputados, estou na expectativa
de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, de

fato, apóie o trabalho do ilustre Ministro Fernando Be
zerra, no sentido de efetuar mudanças radicais no ve
lho modelo gerencial, distante e centralizado, em 'que
a Superintendência de Desenvolvimento da Ama
zônia - SUDAM, ao longo de mais três décadas, tem
administrado os incentivos fiscais que visam, antes
de tudo, ao desenvolvimento regional.

Está bem claro que esses incentivos fiscais vi
sam, como falei acima, ao desenvolvimento regional
e não ao desenvolvimento de segmentos regionais
privilegiados, deixando os outros Estados, como Ron
dônia, Acre, Roraima e Amapá, com um tratamento
parcial, discriminatório, ignominioso e injustificável. O
binóculo da SUDAM não via esses Estados. Mirava
preferencialmente a sua vizinhança e o Mato Grosso
ou outro mais.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, vejam os
dados abaixo, que já apresentam melhora relativa em
relação_à década passada, referentes a outubro de
1991 a novembro de 1997.

Projetos aprovados em implantação: Acre, 16;
Amazonas, 45; Amapá, 13; Maranhão, 26; Mato
Grosso, 92; Pará, 168; Rondônia, 19; Roraima, 10 e
Tocantins, 36.

Dividindo o número de projetos do Estado de
Rondônia pelo período de 6 anos, dá uma média de
três projetos por ano. Os Estados do Pará, Amazonas
e Mato Grosso, juntos. captaram mais de 4 bilhões de
reais e a soma dos restantes foi de pouco mais de 1
milhão.

O Finam é importante para a região? É claro
que é. Muito importante. Inclusive, no período assina
lado, comparativamente ao passado, tem havido mu
danças substanciais no modelo de geração de em
prego, sendo mais atendidos os projetos industriais e
do setor agropecuário, só aqueles que incorporem
modernas técnicas de criação e preservação ambien
taI.

Os meus discursos, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, produzidos em série, visam a chamar a
atenção e denunciar o modelo tradicional da SUDAM,
que tem prejudicado e muito o meu Estado de Rondônia.

Para encerrar, vejam, Sr/is e Srs. Deputados, o
número de cartas consultas apresentadas à institui
ção de julho de 1996 a junho de 1997: Acre, zero; Ama
zonas, 3; Amapá, zero; Maranhão, 1; Mato Grosso, 22;
Pará, 3; Rondônia, 2; Roraima, zero; Tocantins, 4.

No mesmo período, os projetos novos aprova
dos pela Sudam, incentivados, tiveram a seguinte or
dem: Acre, nenhum; Amapá, nenhum; Amazonas, 5;
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Maranhão, 2; Mato Grosso, 12; Pará, 4; Rondônia,
nenhum; Roraima, nenhum; Tocantins, 2.

Estão aí, na série de pronunciamentos que te
nho feito, os motivos que me têm sido fortes para que
eu apóie o ilustre Senador e Ministro Fernando Bezer
ra, para que faça os ajustes necessários nessa insti
tuição que não tem sido boa administradora do de
senvolvimento da Amazônia legal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex- a
palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sms e Srs. Deputados, aproveitando a presen
ça em plenário do Deputado Ricardo Barros, Vi
ce-Líder do Governo, farei uma rápida, mais impor
tante comunicação à Casa. Sabe V. Exll da preocupa
ção que tem gerado a cobrança da Taxa de Fiscaliza
ção Ambiental pelo Ibama. Essa taxa foi motivo de vá
rios discursos aqui feitos e, inclusive, da apresenta
ção de projetos para revogá-Ia, como o que apresen
tamos ontem. Numa reunião feita há pouco, na li
derança do Governo, com a presença do Líder, Depu
tado Arnaldo Madeira, dos Deputados Ricardo Bar
ros, Edison Andrino, Luciano Pizzatto, Xico Graziano,
Euler Morais e vários outros, representando todos os
partidos, chegamos a um entendimento importante e
do qual a Casa merece tomar conhecimento: acorda
mos com o Ibama e com o Ministério do Meio Ambien
te, chefiado pelo Ministro Sarney Filho, a suspensão
da cobrança da taxa por noventa dias, que será anun
ciada hoje, e o cancelamento de todos os boletos
bancários que foram emitidos.

Além disso, Sr. Presidente, no prazo de noventa
dias, haverá uma discussão envolvendo o Governo e
a Casa, a fim de se estabelecerem critérios para que
essa cobrança ocorra, se tiver que ocorrer, só de
quem realmente polui, e não, como estava aconte
cendo, cobrando de empresa de material de constru
ção, de todos os ramos de atividade.

Acho que esta comunicação é muito importante
para a Casa, porque havia uma preocupação de to
das as bancadas com essa cobrança.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. ExA a
palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srns
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para registrar
que estão em Brasília, desde segunda-feira, trinta re
presentantes das famílias gaúchas e catarinenses
prejudicadas pela construção da Usina Hidroelétrica
de ItálMachadinho, para uma série de reuniões com o
Governo Federal.

O que motivou a vinda desses pequenos agri
cultores foi a situação geral de crise e dificuldades
porque passam essas famílias. A implantação, por
parte do Governo Federal, de um modelo de produ
ção agrícola que prioriza as grandes propriedades,
com aplicação de alta tecnologia e alto custo de pro
dução, tem inviabilizado as pequenas propriedades e
expulsado os agricultores do campo.

Já afetados por essa política agrícola, os agri
cultores atingidos pelas barragens são duplamente
prejudicados, porque suas comunidades foram de
sestruturadas pela saída das famílias, as proprieda
des foram desestruturadas, os pequenos comércios
foram inviabilizados, enfim, toda a cultura da região foi
desestruturada, trazendo sérios prejuízos econômi
cos e sociais para aquelas famílias.

Para buscar alternativas de reestruturação des
se importante segmento econômico do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina é que esses agricultores
vieram a Brasília. Estão apresentando ao Governo
Federal, através do Ministério de Minas e Energia, do
Ministério da Fazenda e Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, especialmente, a proposta de Crédito
Subsidiado de R$30 mil por família, com subsídio de
50% do valor financiado, juros de 3% ao ano, 3 anos
de carência e 10 anos de prazo para pagar.

A proposta inclui entre os itens a serem financia
dos as atividades de produção, aquisição de terra, re
forma e construção de casas, custeio de lavoura e pe
quenas agroindústrias.

Quero desta tribuna, Sr Presidente, afirmar o
nosso compromisso com mais esta luta levantada pe
los pequenos agricultores do Sul, que querem, ape
sar de ter suas vidas desestruturadas pela constru
ção da barragem, continuar na roça produzindo e
querem do Governo a sustentação econômica neces
sária, o mesmo Governo que financiou a construção
da barragem, que financie também a recuperação
produtiva dessas famílias.

Sr Presidente, peço a V. Ex.!! seja publicado este
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
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o SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. EXª a
palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, todos nós temos, nesta Casa, o
compromisso inalienável de defender os altos interes
ses da Nação, sem perder de vista o nosso Estado de
origem e a região que é a nossa base eleitoral, com
os quais temos laços políticos e objetivos que não po
dem ser rompidos.

Sempre pautamos nossa atuação neste Parla
mento dentro de princípios de lealdade para com os
segmentos da sociedade que nos apóiam e, entre es
ses, destacamos os produtores rurais. Temos sido de
fensores ardorosos dessa classe sofrida, que enfren
ta as maiores dificuldades, crises econômicas, barrei
ras que lhe são impostas pelo sistema, intempéries, e
continuam lutando bravamente para sobreviver e pro
duzir divisas para o País..

Somando-se a essa cadeia de preocupações,
os ruralistas vivem sob constante ameaça de inva
sões de suas terras por hordas de desocupados que,
não tendo outra alternativa, investem contra o patri
mônio de terceiros, nem sempre com a intenção de
permanecer, mas para causar baderna. Assim, des
troem cercas, culturas e pastagens, sob a falsa alega
ção de que se trata de terras improdutivas. É o que
acontece no Triângulo Mineiro, como em todo o terri
tório nacional.

Alinhamo-nos entre àqueles que, não sendo
adversários da reforma agrária, porque necessária,
não aprovam atos arbitrários, invasões insólitas que
provocam o pânico entre os proprietários de imóveis
rurais, ao arrepio da legislação vigente e sob a alega
ção de protelamento da justiça.

Acompanhamos com inusitado interesse o de
senrolar dos acontecimentos ligados ao movimento
de invasões de terras que proliferam em todo o Brasil,
especialmente nas regiões mais produtivas, porque
somos espectadores presentes no Triângulo Mineiro
e ali o cenário de pânico e de incertezas é permanente.

A grande mensagem do momento '- ditada pela
consciência de que a capacidade humana de produzir
alimentos não constitui obrigatoriamente motivo de
orgulho. Se for para destruir, comprometer direitos
adquiridos, ela é nociva à economia do País.

É animador ó fato 'de o Governo Fernando Hen
rique manter no Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio o Ministro Raul Jungmann, que lá tem desenvolvi-

do um trabalho digno de louvor, porque tem garantido
os direitos das partes e procurado, de forma inteligen
te, democratizar a produção de forma que só tenham
acesso à terra os brasileiros que evidenciarem com
petência para o trato da gleba que lhe foi confiada e
que antes era comprovadamente improdutiva por de
sídia de seu proprietário. Tude dentro de um proces
so justo que não caracter~ze esbulho.

Os números publicados recentemente são favo
ráveis à atuação do Ministro: de 1.2 de janeim de 1995
a 20 de dezembro de 1999, foram obtidos 13.204.789
hectares de terras para fins de reforma agrária. Foram
desapropriados, nesse período, 8.785.114 hectares,
sendo que 1.463.844 foram desapropriados no ano
de ~999.

No ano de 1999 foram assentadas 85.327 famí
lias de produtores rurais, perfazendo o total de
372.866 famílias beneficiadas pelo Governo Fernan
do Henrique.

É digno de citação o valor de investimento apli
cado em infra-estrutura, 150 milhões e 600 mil reais,
em açudes, poços artesianos, duplicação de parce
las, centros comunitários, eletrificação rural, escolas,
postos de saúde, estradas, etc..

Sem querer nos alongar sobre o perfil da refor
ma agrária, hoje conduzida exemplarmente pelo Mi
nistro Jungmann, não posso deixar sem registro o li
vro Branco da Grilagem de Terras no Brasil, lançado
no dia 16 de dezembro, que marca a maior interven
ção fundiária da história do País, fevertendo ao patri
mônio da união dezenas de milhões de hectares de
terras detidas irregularmente por particulares. Tra
ta-se do mais duro golpe já desferido contra o latifún
dio.

Todos esses avanços não seriam alcançados
não fosse o Presidente da República contar com um
Ministro da área fundiária integro, eficiente e dedica
do à causa da terra, com sacrifício das atividades que
lhe poderiam render mais prestígio e dinheiro.

Sem prejuízo das críticas que possamos fazer
futuramente, em havendo distorções no programa de
reforma agrária, seja por parte do Governo, seja de
beneficiários, estaremos firmes nas nossas posições
de vigilância em defesa dos produtores rurais que de
tenham a posse e domínio de suas terras e que este
jam ameaçados de invasões.

O Brasil é maior que todos nós. Ele é a nossa cau
sa comum, porque a causa brasileira é a de respeito
aos direitos, do fim da. imputabilidade, da dignidade do
cidadão, de desenvolvimento com justiça social, de
valorização das fontes produtoras. A realização do
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nosso sonho de legar aos nossos filhos uma pátria
justa e progressista já começou. Todos passaremos,
mas o Brasil ficará.

Sr. Presidente, peço a V. ExA autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exi a
palavra.

O SR. ENIO BACCI (pOr - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs
e Srs. Deputados, a semana que passou teria sido
uma semana de muitas festas e muitas alegrias para
o povo brasileiro, pois nosso maior piloto de Fórmula
1 completaria 40 anos de idade e sabe Deus quantas
e quantas alegrias ele não nos teria dado. Além de ser
o melhor nas pistas, sempre se destacou por ser uma
fonte de referência para nosso povo, por ser um bom
exemplo a ser seguido por toda juventude.

O amor por ele não está restrito somente ao
povo do nosso País, mas aos povos de todos os conti
nentes, de todos os lugares do planeta. A irlandesa
Lorraine Brady, de 22 anos, atravessou o Atlântico,
rompeu fronteiras para render sua homenagem a
Ayrton Senna e, com certeza, milhões de fãs também
teriam atravessado o Atlântico para render-lhe home
nagens.

Estou falando sobre um dos maiores pilotos de
Fórmula 1 da história do automobilismo internacional,
Ayrton Senna, o nosso herói, o nosso ídolo maior. A
sua simplicidade foi sempre sua marca registrada e o
seu amor ao próximo fez com que milhões de pessoas
não amargassem na miséria, não morressem de cân
cer, sem ao menos ter uma chance de vida. Ayrton
Senna fazia o bem sem espalhafato, sem alarde, sem
divulgação. Fazia o bem pelo simples prazer de sen
tir-se bem com o bem-estar do próximo.

Esta não é simplesmente mais uma homena
gem, mas uma pequena mostra de carinho e de admi
ração que eu e milhões de fãs brasileiros nutrimos por
esse tricampeão mundial da Fórmula 1, por esse ci
dadão do mundo e que muito nos orgulha por ter nas
cido brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando se
qüência ao Grande Expediente, concedo a palavra ao
Deputado Marcos Rolim, do PT do Rio Grande do Sul.
S. Exll dispõe de ~!5 minutos.

O SR. MARCOS ROLlM (PT - AS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vivemos um tempo de gestos avulsos e de uma soli
dão que nos é servida sempre. Vivemos um tempo de
cálculos, de facas e agendas. Vivemos um tempo em
que não há mais tempo para além da urgência. O que
há de humano em nós, o que sobrevive, dói. Olhar em
torno alucina: estamos cercados por um silêncio de
poço; portada a parte nota-se a sombra que se repar
te. Vivemos um tempo de estátuas que não reconhe
cemos; tempo de longos corredores, de grades, de
imagens distorcidas ao espelho.

Nosso caminho é feito de chuva e, nele, há crian
ças descalças. Vivemos um tempo de embuste, de co
rações emparedados, de uma razão blindada, de frio
impecável. Um tempo de erro e esfinges; de seringas,
de cartórios. Tempo de desencontro esse, de distân
cia e cimento, de pedra e números. Tempo de pala
vras rarefeitas, tempo de um mesmo discurso, de zelo
pelas armas, tempo de eclipse. Há algo de mineral
nessa época, tempo de moeda, de espadas, tempo
de lápide. Nosso caminho é um labirinto e, nele, há
multidões com fome de pão e justiça.

Ao final do século XX, boa parte dos seres hu
manos são concebidos e tratados como objetos des
cartáveis. Esse processo é, em rigor, indescritível. A
experiência do sofrimento humano transborda as
construções verbais e, dela, só nos é permitido trans
mitir uma noção aproximada. Hannah Arendt tem ra
zão quando observa que, entre todos os sentimentos
humanos, a dor é o menos comunicável. Assim, pode
mo-nos referir ao sofrimento que acompanha a vida
de tantos, mas não há como reconstruir a trajetória
daqueles que padecem nem repartir suas lágrimas.
Quando atuamos politicamente, move-nos um senti
mento de luta por um futuro diverso que pretendemos
desenhar. Nada, entretanto, pode reparar o mal pratica
do. Essa lembrança é especialmente importante diante
das modificações culturais que caracterizam esta épo
ca, período marcado pela alteração de determinados
padrões de sensibilidade e por uma visível economia
de signos emotivos. Já não choramos amiúde, como
as gerações passadas. E, se tratamos das lágrimas,
na tentativa de perseguir a história desse objeto líqui
do, surpreendemo-nos diante da passividade univer
sal frente as tragédias do cotidiano. De fato, nossa ci
vilização parece ter adquirido, diante das maldades
indizíveis, uma indiferença cúmplice, quando não
uma mórbida curiosidade. Lentamente, como teste
munhas globalizadas do sem sentido, vamo-nos
transformando em "voyeurs do horror" e o drama vivi-
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do pelos demais raramente constitui algo além de
uma informação.

Pois bem, Sr. Presidente, assumi, na semana
que passou, a Presidência da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, que já firmou
uma respeitável e digna tradição nesta Casa. Devo
honrá-Ia e, ao mesmo tempo, ampliar ao máximo
suas possibilidades de ação. Permita-me, então, que
afirme publicamente alguns dos princípios mais gerais
que estarão orientando minha atuação.

I

Ao longo dos últimos 16 anos, a militância em fa
vor dos direitos humanos tem-me oferecido condi
ções bastante especiais de aprendizagem e, ao mes
mo tempo, me colocado diante de exigências radicais,
talvez porque aqueles que tomam a decisão de traba
lhar com direitos humanos devam assumir o conjunto
das conseqüências pressupostas na própria escolha,
sob pena de transformarem a opção em uma carica
tura. A primeira delas implica reconhecer em cada ser
humano a humanidade pela qual nos definimos.

O princípio, por evidente, agrega à atividade po
lítica a exigência de não operar de maneira seletiva
quando se trata de denunciar casos de violência e 
desrespeito aos direitos fundamentais. Os princípios
humanistas introduzem uma nova perspectiva ética.
Vale dizer: concebem a própria política a partir de um
paradigma diverso. O que constitui esta diferença é a
obrigação moral de cuidar do outro. Com o emprego
deste verbo "cuidar", quero referir-me ao conjunto de
posições que implicam reconhecimento dos demais,
de forma incondicionada, reconhecimento que se
desdobra desde a exigência óbvia, em favor da manu
tenção da integridade física, até a obrigação, bem
mais complexa, em favor da escuta do outro.

O que o humanismo propõe, com efeito, é uma
"ética do cuidado", pela qual se introduz também a va
lorização das virtudes cotidianas, em contraposição
às chamadas "virtudes heróicas". Sabemos que os
heróis são normalmente aqueles indivíduos cujo des
prendimento e cuja devoção? um determinado objeti
vo são de tal ordem que se colocam em uma escala
hierárquica superior ao objetivo de manutenção das
suas próprias vidas. Há algo de admirável nesta cora
gem e, ao mesmo tempo, algo de temível. Os que es
tão dispostos a morrer por suas idéias costumam,
com a mesma naturalidade e determinação, construir
a disposição de matar, em nome dos mesmos com
promissos. As construções racionais que ambientam
essas possibilidades trágicas estão situadas na esfe
ra das ideologias, onde encontraremos, invariavel
mente, a pretensão mitológica da "explicação total" e

as razões que antecipam a necessidade da destruição
dos "inimigos".

Não casualmente, esta característica tem feito
com que a,dinâmica das disputas políticas revele um
grave potencial de crueldade. A experiência deste sé
culo quase findo o comprova à exaustão. Nunca será
demais lembrar que o século XX foi aquele que co
nheceu a experiência do totalitarismo, em suas ver
sões nazista e soviética, ambas construídas e legiti
madas pelo escárnio diante dos direitos humanos. Há
muito ainda que se aprender com o principal fenôme
no político deste século, experiência pela qual se ali
mentou a pretensão do absoluto e se inventou o "mal
radical". A emergência dos partidos neonazistas na
Europa, a recente votação obtida por Herder na Áus
tria, a audiência alcançada por Le Pen na França, o
desprezo pela democracia, o avanço do fundamenta
Iismo e a renovação dos protocolos de intolerância
em quase todo o mundo parecem reforçar esta con
clusão.

Sejam quais forem os sentidos de nossa refle
xão, deveríamos destacar o fato de que a emergência
do mal na política pode derivar também, e com a mes
ma radicalidade, da generosidade que antecede a
ação. Dito de outra forma, uma intenção boa que se
projeta no futuro não nos oferece qualquer "sal
vo-conduto" para transitar entre as opções políticas
do presente. Mais do que isso: não nos assegura
qualquer saber. Sem que se deseje, é possível e bas
tante comum colher resultados diametralmente opos
tos aos pretendidos pelos valores professados. Talvez
seja precisamente esta condição de imponderabilida
de que assegura à política a dimensão de um desafio
fascinante. Há, com efeito, algo de demiúrgico na pos
sibilidade de instituir a realidade, o que confere aos
sujeitos políticos, vez por outra, a ilusão de habitar
uma espécie de Olimpo. Mas objetivos generosos só
podem ser dimensionados concretamente por ações
solidárias. Tais ações podem ser definidas como
aquelas que aproximam o outro das condições da ci
dadania, vale dizer, da condição pela qual o sujeito
encontra-se no exercício pleno dos seus direitos. Não
há este exercício sem uma ordem jurídica que reco
nheça a autonomia dos seus membros e, por decor
rência, a possibilidade da expressão da diferença, em
contraposição ao instituído. Esta contraposição é a
realidade do desviante, a emergência do novo.

Uma posição política generosa, então, afir
ma-se como tal na geração de efeitos concretos que
estendam a idéia do direito e consagrem a liberdade.
Afirmando a mesma idéia em termos políticos: as in-
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tenções transformadoras alimentadas pela pretensão
de justiça social só serão efetivas se concorrerem
para a afirmação do ideal democrático. Desafortuna
damente, ao final do século XX, a humanidade ainda
guarda distânc:ia desta conclusão.

A experiência do capitalismo viu surgir uma divi
são radical entre os seres humanos, pela qual os que
possuem direitos efetivos costumam pertencer às
classes proprietárias, enquanto os demais permane
cem, via de regra, à margem da própria idéia de direi
to. As conquistas democráticas asseguradas formal
mente a todos - conquista universal e decisiva _. ter
minam por ser exercitadas em sua plenitude, tenden
cialmente, apenas pelas camadas cultural e economi
camente privilE~giadas, restando aos socialmente ex
cluídos, quando muito, o limitado espaço do protesto.
A experiência já terminal do socialismo, por seu turno,
foi responsável pela supressão da sociedade civil,
pelo que sequer o protesto era concebível. As garanti
as tão alardeadas de igualdade social revelaram-se li
mitadas e jamais puderam elidir a emergência de uma
burocracia de Estado, a qual se conferiu privilégios
odiosos. Um e outro dos sistemas competiram tam
bém nas suas cifras de morte, escrevendo o nome
dos seus governantes na história das responsabilida
des políticas por massacres sem fim, dos campos de
concentração às guerras de rapina. Chegamos, desta
forma, às véspE~ras do novo milênio, diante do enorme
mal estar oferecido pela convicção - ou, ao menos,
pela suspeita - de que recebemos, como parte subs
tancial de nossa herança, um largo descaminho. To
memos, então, o nosso tempo como a nossa matéria,
vocação de uma esquerda moderna que há muito se
afastou do jogo de espelhos no qual as ideologias
buscam legitimar-se. Os conceitos, afinal, não nos en
cantam nem nos permitem separar as pessoas; eles
servem ou não servem, auxiliam ou dificultam, e isso
é tudo. Nossas verdades, de resto, constituem aquilo
que temos de mais tênue e provisório. Inteiros e pere
nes são os suplícios que infligimos aos outros; não ra
ras vezes, em nome do que há de atemorizador na
idéia de "verdade". Fazemos a política pelo presente
fascinados, sobretudo, pelas pessoas. E assim nos des
cobrimos vivos, posto que viver, diria o poeta, "é ir en
tre o que vive".

O revigoramento da perspectiva humanista, tor
nado concreto pelo trabalho de centenas de milhares
de ativistas dos direitos humanos em todo o mundo,
pela organização de entidades não governamentais,
pela multiplicação de novos movimer-ltos sociais, pela
produção teórica radical em direitos humanos ofereci-

da por inúmeros pesquisadores, juristas, filósofos e
cientistas sociais e pela própria repercussão de todas
as exigências feitas de garantismo sobre a ação do
Poder Público, constitui uma das condições de espe
rança de nossa época. O movimento internacional
dos direitos humanos e a ética que o estrutura não
nos oferecem, com efeito, uma política alternativa,
mas uma condição diversa para que se conceba a po
lítica. O humanismo é, em última instância, um critério
capaz de fundamentar a ação política e não especifi
camente uma política. O que a idéia dos direitos hu
manos nos oferece é a possibilidade de selecionar
opções políticas ou valorar condutas públicas para
além das disputas conjunturais, que, muito freqüente
mente, se desenvolvem na perseguição obtusa de in
teresses particulares. O sentido universalista, pressu
posto na própria expressão "direitos humanos" - pela
qual projetamos uma visão de sociedade desejável 
é incompatível com qualquer tipo de particularismo,
com a reprodução de posturas manipulatórias ou com
quaisquer práticas violentas, definidas estas últi:nas
como aquelas responsáveis pela subtração arbitrária
de direitos.

A idéia de direitos humanos constitui, por isso
mesmo, uma plataforma subversiva pela qual é possí
vel contrastar a ação política tradicional, as caracte
rísticas excludentes e toda a assimetria das socieda
des que herdamos e, de quebra, a expressão mais
comum da racionalidade contemporânea: aquela que
Habermas denominou "razão instrumental".

Não por outro motivo, a militância em favor dos
direitos humanos divide as sociedades modernas re
colhendo, particularmente em países como o Brasil,
um significativo "estranhamento" junto ao senso co
mum.

o Sr. Themístocles sampaio - Deputado Marcos
Rolim, V. ExA me concede um aparte?

O SR. MARCOS ROLIM - Prefiro conceder no
final do meu pronunciamento.

O Sr. Themístocles Sampaio - Mas tem que
atender. É sobre aquilo que V. Exª está se pronuncian
do.

O SR. MARCOS ROLlM - Pois não, Deputado.
Honra-me.

OSr. Themístocles sampaio - Deputado Marcos
Rolim, inicialmente queria dizer que estou encantado
com o discurso de V. Ex>!.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Deputado
Themístocles Sampaio, se me permite, cabe ao ora
dor concedér ou não o aparte.
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o Sr. Themístocles Sampaio - Mas ele permi-
tiu.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Cabe ao
orador permitir ou não.

O Sr. Themístocles Sampaio - Quero dizer ao
nobre Presidente que não infringi nenhuma norma do
Regimento porque S. Exª permitiu.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Cabe ao
orador permitir ou não. Gostaria que V.Exa. consultas
se o orador para saber se permite.

O Sr. Themístocles Sampaio - Mas já foi con
sultado. O que não pode é o Presidente interferir. Eu
tenho direito, como Deputado, de pedir um aparte a
qualquer um. O Presidente está abusando de sua au
toridade.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Não vou
dialogar com V.Exa., gostaria apenas que o orador se
manifestasse. .

OSr. Themístocles Sampaio - O orador permi
tiu e eu farei o aparte. Permitir, ele permitiu.

V. Ex.!! Deputado Marcos Rolim, permite-me fa
zer um aparte?

O SR. MARCOS ROLlM - Fique à vontade, por
favor.

O Sr. Themístocles Sampaio - Deputado Marcos
Rolim, estou encantado com seu discurso, porque V. Exª'
iniciou traçando efetivamente as normas humanitárias.
V. Exll bem sabe que a humanidade tem sido violenta
em todos os tempos. V. Ex.!! sabe como foram destruí
dos os incas, uma civilização que muito bem poderia
honraro mundo. V. Exª também conhece perfeitamen
te a destruição dos nossos índios, que eram donos da
terra e foram mortos. V. Ex.!! tem razão, continue lutan
do pelos direitos humanos, porque ninguém tem direito
de tirara vida de ninguém. A vida só pertence a Deus e
a mais ninguém. Agradeço ao nobre Deputado.

O SR. MARCOS ROLIM - Agradeço ao Deputado
Themístocles Sampaio.

Pediria aos demais oradores, ao Deputado Milton
Temer, se me permitir, para ser aparteado ao final do
pronunciamento. Tenho receio de não concluí-lo, mas
gostaria de ouvi-los, seguramente.

A divisão que essa perspectiva dos direitos huma
nos opera dá-se precisamente no momento em que de
senvolvemos, a partir dos princípios morais humanistas,
políticas públicas que afirmam o reconhecimento da
condição humana daqueles que estão à margem da so
ciedade. Lutarpelos direitos humanos é, então, também
apostar nas possibilidades radicais de uma reforma cul
tural que seja capaz de ressignificar a nossa própria

existência como cidadãos e cidadãs do mundo. Há nes
ta aposta um convite radical à mudança, que se coloca
como exigência preliminar para nós mesmos.

É também por conta dessa disposição que po
demos observar melhor um extraordinário processo
de resistência em curso. Há uma recusa dos seres hu
manos, diante do destino amaldiçoado que se lhes
pretenda oferecer. Por isso, eles se reúnem, protes
tam, marcham, entoam canções, erguem bandeiras,
derrubam cercas, pintam muros, paralisam fábricas,
amotinam-se, redigem manifestos, denunciam, deso
bedecem. Ofato é que, em todo lugar, o que há de hu
mano, o que sobrevive, resiste. É o que nos faz supor
tar, o que nos permite sustentar a luz primordial da es
perança. Uma luz não dessas que carregamos, mas
dessas que nos acendem.

Os que lutam pelos direitos humanos pressen
tem que dentro do tempo que recebemos pulsa um
outro tempo; tempo de encontro, de bosque, de seiva.
Dentro do tempo há tempo para unir vento e folha
gem, palavra e ação; tempo para unir as embarca
ções e as estrelas, para confundir as lágrimas com os
versos, a tesoura com a lã e certas mulheres com a
primavera. Nesse tempo, há um tempo de pássaros,
de gargantas, de frutas; tempo de escrever cartas, de
tocar piano, de descobrir alamedas. Há o tempo de
contar histórias às crianças, tempo das sereias, dos gi
gantes, das fadas. Há o tempo de esquecer-se do tem
po; tempo de gozo, tempo de açude. Dentro do tempo
que recebemos há tempo de luz e dança, tempo com
aroma, com livros, com vinhos. Nesse tempo, há noites
com vaga-lumes e ursos, com fogo e mel; tempo de or
valho, de batom, de pele. Nosso caminho, Sr. Presiden
te, há de alargar esse tempo e reparti-lo alegremente,
como se fosse uma laranja, um sorriso, um beijo.

Ouço, com o maior prazer, o Deputado Milton
Temer, da bancada do meu partido, PT.

O Sr. Milton Temer - Deputado Marcos Rolim,
o companheiro sabe mais do que nunca qual a admi
ração que tenho pela capacidade de formulação e
inovação de V. Ex!! e, até mesmo, por aquilo com que
não concordo. Já com poucos dias na Presidência de
Comissão de Direitos Humanos, V. Ex!! põe em prática
o que preconiza. Sua atitude na Comissão Parlamen
tar de Inquérito, no dia em que se ouviu o cineasta
João Moreira Salles, ao obrigar os membros da CPI a
verem o documentário brilhante feito por ele, no Mor
ro Santa Marta, e a iniciativa que já anuncia de correr
manicômios judiciais e penitenciárias mostram clara
mente a sua identidade e coerência pessoal com
aquilo que preconiza. Onde está a minha divergên-
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cla? E lamentavelmente vou ter que ser muito sintéti
co. Se é verdade que não se pode construir a história
com heróis, se é verdade que a história não se pode
construir no discurso da denúncia do crime pelo ata
que, pela perda do sangue, na medida em que muitos
daqueles que denunciam amanhã também recorrem
aos mesmos métodos, é certo que a história não se
constrói por inic:iativas individuais. E hoje, indiscuti
velmente, a perspectiva da operação fragmentada e
individualizada, a idéia de que a utopia não tem mais
espaço fora do quadro dos direitos humanos, ou seja,
a utopia na disputa entre a contradição, que conside
ro fundamental entre o capital e o trabalho, estabele
ce critérios de direitos humanos para quem olha os di
reitos humanos a partir da visão da defesa do capital
e para quem olha os direitos humanos a partir da vi
são do trabalho, leva, não raro, a sacrifícios e martíri
os àqueles her6is - que não quero - que individual
mente jogam na perspectiva de que com boas inten
ções a humanidade acreditará que sem direitos hu
manos não havE~rá possibilidade de avanço. Eu tam
bém acredito. Os direitos humanos só serão conquis
ta quando conseguirmos, não desregulamentar a re
lação social em torno da idéia que o inconsciente
pode ser trabalhado para valores puramente subjeti
vos, mas, sim, na disputa do objetivo real, da disputa
concreta. O trabalho é um exemplo claro. Direitos hu
manos, para D. Madeleine Albright, representam
bombardear Kasovo inclusive utilizando munição
com urânio enriquecido, usando armas nucleares na
Sérvia e na Croácia, que estão condenadas, porque
ali foram utilizados armamentos nucleares. Não é o
mesmo conceito de direitos humanos que ela tem, por
exemplo, em relação aos curdos, massacrados pelo
Governo turco, ao qual seu governo dá apoio integral.
Então a perspec;tiva individual não se pode desligar
da questão maior. Qual é a contradição essencial que
está atrás - eu diria - da verdadeira cruzada corajosa
que V. Exll empreende nos direitos humanos? A luta
pelos direitos humanos não é uma atividade isolada,
não é de consciências puramente humanísticas, fa
dadas a enclausurar-se apenas dentro das Organiza
ções Não-Governamentais, abrindo mão de instru
mentos de confronto concreto com aquilo que mais vi
ola o direito humano: a lei do capital desregulamen
tando, promovendo a fragmentação e até a idéia de
competição entre os indivíduos como fator de pro
gresso. De qualquer forma, a riqueza da sua formula
ção teórica permite-nos abrir um debate nesta Casa
que não se restrinja à discussão do dia-a-dia. Para
béns.

o SR. MARCOS ROLlM - Deputado Milton
Temer, agradeço a V. Ex!! o aparte, que sem dúvida
alguma enriquece esse debate, e o incorporo ao meu
pronunciamento.

Meu pronunciamento teve a intenção de procu
rar demonstrar que esta é uma idéia que assegura
uma plataforma ética, capaz de valorar a ação políti
ca. Eu afirmo explicitamente - não há nenhum grau
de ingenuidade na minha posição - que os direitos
humanos não constituem eles próprios uma política,
mas um conjunto de valores morais que nos permitam
selecionar opções políticas e vaiará-Ias: esta serve,
esta não serve, esta é melhor do que aquela, essa é
pior do que aquela. E, nesse sentido, a idéia dos direi
tos humanos nos traz um paradigma absolutamente
novo diante da política, precisamente o de ofertar à
atividade política uma plataforma ética capaz de pro
duzi-Ia com coerência, o que, acredito, grande parte
das posições políticas jamais teve, e aquelas que
tiveram já a perderam.

Não podemos travar uma disputa política se os
nossos valores estão totalmente subordinados à dis
puta em si mesma. Pergunto-lhe, Deputado: se tiver
mos uma denúncia de violação de direitos humanos
envolvendo um adversário político, isso fará alguma
diferença? Absolutamente não, é óbvio. Porque não
faz realmente nenhuma diferença. Porque sobre as
nossas diferenças políticas, sobre as diferenças de
classe, sobre qualquer contingência que define o ser
humano, há algo que nos unifica na condição de se
res humanos, e esse reconhecimento é o que se obri
ga a todos aqueles que militam pelos direitos huma
nos. É exatamente esse reconhecimento que, na tra
jetória da humanidade, sempre foi minoritário - até
porque a idéia dos direitos humanos é bastante re
cente, tem pouco mais de duzentos anos. Mas, ao
longo desses duzentos anos, esse reconhecimento
foi extraordinariamente menosprezado diante das
disputas políticas em si mesmas, à esquerda e à direita.

Temos uma apropriação do discurso dos direi
tos humanos por segmentos liberais, conservadores,
reacionários, que fazem dele um instrumento para al
cançar determinados fins. E temos a mesma postura
diante de segmentos situados à esquerda, que só en
xergam os direitos humanos na medida em que essa
bandeira lhes é útil para alavancar certas denúncias.

O que precisamos afirmar, em contraposição a
essa má tradição, é a necessidade de termos, na
idéia dos direitos humanos, uma plataforma ética que
nos assegure um caminho, pelo menos uma bússola,
que, se não nos assegura aquilo que devemos fazer,
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pelo menos pode ser forte o suficiente para nos orien
tar no sentido daquilo que não devemos fazer.

Era isso.
Muito obrigado.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exª a
palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfa
ção que ocupo esta tribuna para registrar um fato que
entra para a história econômica de Roraima e que
deve servir de estímulo aos empresários roraimen
ses da Amazônia e das demais regiões do País., ,

Tivemos, no último final de semana, a inaugura
ção da primeira indústria no Estado, a fábrica de tênis
Tropicana Indústria de Çalçados Ltda.

Essa iniciativa do empresário Kleber Talamine
vem ao encontro dos anseios de todos os segmentos
da sociedade de Roraima que há anos luta para que o
Estado entre na fase da industrialização.

Acreditando no potencial do seu povo, o empre
sário Kleber Talamine está fazendo um sonho da co
munidade roraimense tornar-se realidade.

A Tropicana Indústria de Calçados Ltda. inicia
suas atividades fabricando 1.500 pares de tênis por
dia, empregando nessa primeira etapa 257 trabalha
dores de forma direta e com planos de contratar mais
funcionários.

Isso representa muito para Roraima e particu
larmente Boa Vista, onde a fábrica encontra-se insta
lada no distrito industrial, pois ajudará no sustento de
dezenas de pais de família que se encontravam de
sempregados.

Na implantação dessa fábrica, não podemos
deixar de destacar o trabalho do Governador Neudo
Campos, que ofereceu todas as condições para que
Roraima ganhasse sua primeira indústria.

Convidado pejo Governador, Kleber Talamine,
que tem um parque industrial consolidado no Rio Gran
de do Sul, acreditou na proposta do Governo roraimen
se e instalou sua indústria em Roraima para ajudar no
desenvolvimento econômico e social do Estado.

Esperamos que outros empresários do Sul, Su
deste, Centro-Oeste e Nordeste do País façam como
Talamine. Acreditem em Roraima e instalem suas in
dústrias em nosso Estado.

Roraima, que recebe brasileiros de todas as re
giões, precisa de indústrias para gerar empregos.

Uma das dificuldades que ainda temos, que é a ques
tão da energia, será resolvida, finalmente, no final
deste ano.

Acabo de receber a informação de que o Presi
dente da Corporacion Venezuelana da Guyana, Cle
mente Domigues, garante que a linha de transmissão
de energia elétrica de Macágua para Roraima estará
concluída no final de novembro deste ano.

O Presidente da estatal venezuelana afirma que
o Governo do seu país continua com as ações para
concluir o projeto de interligação elétrica, para cum
prir o acordo firmado com o Brasil. Desta forma, pode
avançar no processo de intercâmbio, integração e so
lidariedade que necessitamos como povos irmãos.

Isso garante, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, energia suficiente para abastecer todo o Esta
do de Roraima, que terá condições de absorver qual
quer tipo de indústria.

Na semana passada, daqui mesmo desta tribu
na, defendi a reativação do Proálcool, mas com a res
salva de que o Governo Federal não deixe Roraima
nem os Estados do Norte fora do programa.

Precisamos que se tenha a descentralização
das indústrias no Brasil. Só assim poderemos acabar
com as desigualdades regionais. O empresariado
está fazendo sua parte, implantando suas empresas
no interior do País, e os Governadores também, como
Neudo Campos, dando as condições. Precisamos
que o Governo Federal também faça a sua parte.

Muito obrigado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (MarçaJ Filho) - Tem V. Exª

palavra por cinco minutos.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 

RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, depois das
22h, a Comissão Especial que debate o salário míni
mo finalizou seus trabalhos com a votação do relató
rio do Deputado Eduardo Paes.

A Comissão dedicou-se bastante ao tema. Via
jou oficialmente, por conta do dinheiro público, e ouviu
diversas representações e Ministros de Estado, mas
foi vergonhosamente - desculpem-me o termo - atro
pelada pelo desrespeito e pela indignidade, represen
tada pelo Presidente da República, que sequer pôde
aguardar cinco dias para que a Comissão votasse o
relatório. Fernando Henrique Cardoso editou uma
medida provisória criminosa, desconsiderando a rea
lidade social brasileira, aliás, característica marcante
e essência deste Governo.
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Ora, todos os argumentos utilizados pelo Governo
para não permitir um salário mínimo maior são derruba
dos com argumentos razoavelmente tranqüilos.

A repercussão sobre a Previdência Social é
absolutamente absorvível porque ela tem um caixa
equilibrado, não haverá repercussão sobre o proces
so inflacionário, muito menos na questão do emprego
ou do desemprego, e a repercussão sobre Estados e
Municípios foi desmistificada pela grande maioria dos
dados e depoimentos coletados por nós.

Na verdade, os argumentos do Governo pau
tam-se em sua única prioridade: direcionar todos os
recursos, o chamado superávit primário, ao acordo fe
ito com o Fundo Monetário Internacional. Por que, en
tão, gastar, no ano 2000, 3 bilhões de reais da Previ
dência para pagar os aposentados se essa quantia
pode ser direcionadaao sistema financeiro internacional?

Na verdade, essa decisão política de rigor mo
netário e de contenção da massa salarial está levan
do o País a um prejuízo absurdo, não com relação ao
supérfluo, mas à sobrevivência.

Quando falamos de salário mínimo estamos nos
referindo ao salário de mais de 20 milhões de brasilei
ros que têm emprego formal, mas se nos referirmos
aos trabalhadores informais, estaremos falando de
mais da metade da população brasileira.

Os idosos são a principal fonte de renda das fa
mílias que chefiam, com o chamado benefício da Pre
vidência Social. Há no Brasil 12 milhões de aposenta
dos. Quase 100% dos que eram trabalhadores rurais
ganham um salário mínimo. E veja, Sr. Presidente: é
em cima deles que o Governo quer economizar, com
uma rigidez que não demonstra para os que dispõem
de grande capital, para os possuidores das grandes
fortunas. Mas o Governo não baixa os juros para fazer
economia, nem tampouco se esforça para diminuir a
dívida públic:a brasileira.

O Governo tem com os aposentados, com os
pensionistas, com os trabalhadores rurais e os des
graçados neste País um vigor que não tem com as
contas CC-5, com as remessas de lucro para o exterior.

Lamentavelmente, a medida provisória atropela o
Parlamento brasileiro. E esta Casa, acostumada, parti
cularmente nos últimos anos, com a cultura da subalter
nidade, da subserviência, não conseguiu sequer reagir
de forma adequada à agressão do Presidente da Repú
blica, que se adiantou à Comissão Especial regimental
mente estabelecida para tratar do salário mínimo.

Hoje há instalada outra Comissão: a da medida
provisória. Todos sabemos como ela funciona nesta
Casa. O relatório do Deputado Eduardo Paes, depois

de intensos trabalhos da Comissão, não enfrenta a ló
gica da política econômica. Isso é um erro, mas o Re
lator faz parte da base do Governo. Como eu não
faço, apresentaria relatório sob outra ótica. O relatório
não aborda as questões relativas aos desvios para a
DRU, para os juros, para a dívida pública, nem o PIB,
o superávit do FMI, nada disso.

Mesmo com todos os desacertos, mesmo com a
política econômica privilegiando o grande capital, o
Deputado Eduardo Paes considera que, com as fon
tes por ele estabelecidas na Comissão, será tranqüilo
atingir o salário mínimo de 100 dólares - que já é irri
sário -, se conseguirmos vencer nossa inércia.

As fontes e o dinheiro estão aí. Não há nada que
impeça que seja concedido um salário mínimo mais
digno, que se aproxime do que o Governo criou como
referência em 1995: 100 dólares. Ainda há tempo. A
medida provisória e o relatório da Comissão Especial
ainda vão ser ~tados. Espero que o Congresso Nacional
aprove um salário mínimo digno, esse é insuficiente,
porque ele não se destina apenas para a cesta bási
ca. As pessoas têm de se transportar, pagar aluguel,
estudar, comprar medicamentos - é bom que se lem
bre dos preços estabelecidos pelos quartéis multina
cionais - e merecem a possibilidade de lazer.

Por isso, Sr. Presidente, o salário de 180 reais é
irrisório, mas é maior do que 151 reais, como propõe
a medida provisória, que precisamos derrubar. Esta
Casa precisa ter dignidade de responder à maioria da
sociedade brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!! a

palavra, por cinco minutos.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, estamos acompanhando a grande discussão
que se faz, lamentavelmente, apenas lá fora. A socieda
de brasileira discute, impressionada, o índice de au
mento do salário mínimo, com o valor fixado de forma
aleatória pelo Presidente da República em 151 reais.

Lastimavelmente, não se prestigiou esta Casa,
não foi feita uma avaliação técnica com base em da
dos que demonstram o porquê da fixação desse nú
mero, que servirá como referencial para que um cida
dão sobreviva. Srs. Parlamentares, o Governo se es·
quece de que, quando se fala em salário mínimo, não
estão em pauta apenas os trabalhadores da ativa. Ao
contrário. Preocupa-nos muito mais os aposentados,
porque o trabalhador da ativa tem saúde, energia,
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muitas vezes condição de ter dois, três bicos para
complementar seu salário. No entanto, a grande mai
oria dos mais de 12 milhões de aposentados deste
País percebe apenas um salário mínimo.

Se levarmos em conta que o trabalhador rural só
tem um tipo de aposentadoria - a compulsória, pela
qual recebe um salário mínimo -, vamos chegar à
conclusão de que o homem e a mulher que trabalha
ram uma vida inteira nas lides agrícolas estão hoje
condenados a sobreviver com apenas 151 reais. Se
gundo estudos médicos, as pessoas com idade avan
çada necessitam de alimentação balanceada, uma di
eta correta que lhes viabilize uma vida mais longa.

Além disso, essas pessoas tomam medicamen
tos constantemente. Portanto, o salário mínimo tem
de atender à necessidade de medicamentos e de ali
mentação adequada dos milhões de aposentados
brasileiros que ganham o mínimo.

É lamentável pQ'rque muitos deles não conse
guirão sobreviver com essa miséria a que foi reduzido
o salário mínimo nacional. Muitos até mesmo morrerão,
pois o que percebem é insuficiente para que tenham
vida digna.

Por isso, lastimamos quando alguém tira do bol
so do colete ou da cartola o valor fictício de 151 reais,
sem demonstrar de onde isso saiu e que dados foram
usados para essa fixação.

Lamentavelmente, o Presidente Fernando Henri
que toma para si a decisão e a responsabilidade de con
denar mais de 12 milhões de aposentados a uma vida
indigna, a vegetarem nos últimos dias de sua existência.
Será que esse homem não tem a sensibilidade de ima
ginar o que está passando o homem do interior, doente,
de mãos calejadas, que, ansiosamente, escuta A Voz
do Brasil na expectativa de que o Congresso Nacional e
o Poder Executivo venham a dar ao salário mínimo um
valor mais justo - talvez 180 reais, um aumento em tor
no de 50 reais -, capaz de possibilitara cOlllpra dos me
dicamentos e de tudo que lhe é essencial?

Sr. Presidente, ao finalizar minhas palavras,
quero informar à Casa que vim agora da sala do Pre
sidente Michel Temer, onde recebemos a confirma
ção de que a Taxa de Fiscalização Ambiental está
suspensa por noventa dias - registro que há pouco foi
feito também pelo Deputado Germano Rigotto. Feliz
mente, suspende-se essa taxa até para que esta
Casa possa avaliar seus critérios. E estavam sendo
mandados boletos bancários a empresas de todo
tipo, como se todas fossem potencialmente causado
ras de poluição, quando na verdade não o são.

Pela iniciativa, quero saudar as Lideranças do
Governo, o Ministério do Meio Ambiente e todos os
Parlamentares que perceberam que a Taxa de Fisca
lização Ambiental era uma grande injustiça e um
grande erro que se estava cometendo. Felizmente,
agora, com a suspensão dela por noventa dias, pode
remos refazê-Ia e corrigir um erro que poderia levar
muitas empresas à falência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex>! a

palavra.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Nação assiste ao debate que se trava
no Congresso Nacional com relação ao salário mínimo.

O nosso partido, PFL, há algum tempo vem di
zendo que, principalmente neste momento de dificul
dade, o trabalhador brasileiro deveria ter um salário
mais digno. Infelizmente, o Sr. Presidente da Repúbli
ca apressou-se, talvez por julgar que essa questão
geraria desgaste, e aplicou uma medida provisória - e
não o deveria ter feito, porque o salário mínimo é uma
questão a ser discutida e votada pelo Congresso Na
cional -, que estabelece um piso que, diria, apena o
trabalhador brasileiro e traz angústia àquele que,
quando recebe o salário no final do mês, não sabe se
quer se o dinheiro dará para comprar os alimentos
mais básicos para sua família.

Sr. Presidente, a discussão que o PFL, mesmo
fazendo parte da base do Governo, trava e assume
não visa diminuir partido nenhum nem tirar proveito po
lítico, mas, sobretudo, trazer para a Casa do povo, o
Congresso Nacional, o debate, para que encontremos
uma solução que beneficie o povo brasileiro. Com cer
teza, não é o PSDB do Presidente Fernando Henrique
Cardoso que não quer o melhor salário para o País. Do
mesmo modo, não tenciona o PFL desmoralizar o
PSDB, partido do Presidente da República, ao querer
o melhor salário para os trabalhadores brasileiros.

Assistimos, neste instante, a uma guerra, a cada
dia mais incendiada pela mídia, em que o beneficiá
rio, com certeza, será o povo brasileiro, porque esta
Casa, depois de muitas discussões e diálogos, sabe
rá chegar ao consenso, não para beneficiar o partido
A ou B, mas o trabalhador brasileiro.

Dessa forma, Sr. Presidente, queremos dirigir
apelo aos Líderes desta Casa e do Senado Federal
no sentido de que essa discussão se acelere de for
ma a tomar a direção do povo e que as vaidades indi-
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viduais não brotem nesse discurso, porque isso será
extremamente prejudicial para a Nação brasileira.

No meu Estado, Bahia, o Sr. Governador César
Borges adotou de imediato a decisão de que nenhum
servidor público estadual poderia ganhar menos de
180 reais por mês, dando ao País o exemplo de que
os Estados bem administrados certamente podem
pagar um salário mais digno para sua gente.

Dessa forma, queremos fazer um apelo ao Sr.
Presidente da República para que reveja a questão.
Sabemos que o aumento do salário mínimo gera défi
cit na Previdência, mas a Previdência Social não pode
ser o motivo de o povo brasileiro continuar ganhando
tão pouco como neste instante.

É o apelo que faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marçal Filho, § 2!J do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Enio Bacci,
§ 2.9 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

OSR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB - TO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, razão muito especial
me traz hoje a esta tribuna: quero dirigir algumas pa
lavras a respeito de uma pessoa por quem eu e milha
res de brasileiros nutrimos admiração. Refiro-me ao
Reverendo Tetsuo Watanabe, atual Presidente da
Igreja Messiânica Mundial do Brasil, responsável di
reto pela orientação da fé dos mais de 300 mil brasile
iros e mais de 3 milhões de adeptos.

Tetsuo Watanabe chegou ainda moço ao Brasil
e, inicialmente, concentrou sua ação missionária no
Rio de Janeiro, onde se fixou com o objetivo de difun
dir a fé messiânica naquela cidade. Nessa época de
sua vida, enfrentou e superou com galhardia e digni
dade todos os obstáculos eadversidades que lhe sur
giram: a do idioma, a descrença e a desconfiança do
povo diante de seus conceitos espiritualistas inéditos.

As poucas economia que possuía só lhe permi
tiam sobreviver à custa de sacrifício pessoal. Não fo
ram poucos os dias em que viveu se contentando e
agradecendo por uma única refeição e pelo uso de
um sofá no sótão de uma casa de jogos onde se insta
lara provisoriamente, graças à boa vontade de amigos.

Graças à sua tenacidade, à fé inabalável e a um
carisma envolvente, fruto do seu amor e bondade,

Tetsuo Watanabe construiu e inaugurou a primeira
sede messiânica no Rio de Janeiro, em 1969. Dali
centralizou sua atuação, expandindo sua obra.

Foi o responsável direto pela formação de mi
lhares de pessoa. A grande maioria dos missionários
que atuam hoje no Brasil são discípulos preparados e
orientados por ele.

Em 1976, tornou-se Presidente da Igreja Mes
siânica Mundial do Brasil. A partir de então, ampliou
sua atuação pastoral, expandindo a obra religiosa em
todo o País.

Contudo, Watanabe não se limitou apenas à re
ligião. Fiel à filosofia abrangente e ultra~religiosa do
fundador do movimento messiânico, o mestre Mokiti
Okada, Watanabe instituiu a Fundação Mokiti Okada
em São Paulo, construindo o prédio que hoje abriga
sua sede.

A partir de então, estavam fincadas as bases
para a consolidação de todo um trabalho que abrange
as diversas áreas do conhecimento. O Reverendo Wa
tanabe projetou a Agricultura Orgânica Messiânica no
cenário nacional, impulsionou atividades de arte, cultu
ra, saúde, educação e pesquisa e transformou o então
tímido movimento messiânico em ampla e destacada
vitrine, na qual estão colocados programas arrojados e
inovadores de grande interesse e contribuição social.

Podemos citar que a Agricultura Orgânica Mes
siânica está inserida no contexto de vários programas
oficiais em muitos Estados e Municípios. A sociedade
tem acesso ao consumo de alimentos limpos e sau
dáveis por meio do programa de produção própria e
também de convênios firmados entre agricultores or
gânicos e a Korin Agropecuária Ltda., um dos pilares
do movimento messiânico.

No campo da arte e da cultura, o Reverendo
Watanabe incentivou a criação de centros de arte
onde são realizadas exposições de artistas conheci
dos e, ao mesmo tempo, propiciam a descoberta de
novos talentos. Sob sua administração, a Academia
Ikebana Sanguetsu ganhou nova dimensão ao levar
harmonia e beleza aos mais diferentes segmentos da
sociedade, inclusive ao próprio Palácio.

A valorização dessa arte, confeccionada com
flores naturais, proporcionou o nascimento de campa
nhas como a Flor para um Mundo Melhor que, nos úl
timos três anos, distribuiu à população mais de 50 mi
lhões de miniarranjos em todas as nossas principais
cidades.

Na área de educação, a Fundação Mokiti Oka
da tem desenvolvido vários projetos no Rio de Janeiro



Março de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12745

e em São Paulo, onde mantém convênio com Secre
tarias de Educação de Municípios paulistas.

O Reverendo Watanabe é um homem incansá
vel, de grande visão e tenacidade. Seus projetos em
benefício de uma sociedade mais justa e equilibrada
não param por aí. Em 1995, inaugurou o maior parque
ecológico e ecumênico para contemplação e medita
ção da América Latina: o Solo Sagrado do Brasil.
Construído às margens da represa de Guarapiranga,
em São Paulo, com o apoio dos adeptos da filosofia
messiânica, pregada pelo mestre Mokiti Okada, o lo
caI irradia harmonia e beleza em seus mínimos as
pectos. Hoje, mais de 50 mil pessoas dos mais varia
dos credos visitam mensalmente esse aprazível e
magnífico local, criado especialmente para levar paz
e tranqüilidade às pessoas.

Além disso, ele criou o Instituto de Pesquisa
Mokiti Okada com a finalidade de realizar pesquisas
tecnológicas voltadas para a melhoria da qualidade
de vida de todos nós. A idéia do instituto surgiu depois
de seus estreitos contatos com renomados cientistas
internacionais que incentivaram sua criação depois
de conhecerem o pensamento inovador de Watana-

_ QeLl?e1J1pr~ fundamentado nos princípios de seu mes
tre Mokiti Okada que ensinam o homem a respeitar as
leis da natureza e indicam o altruísmo e o espiritualis
mo como posturas para se alcançar a felicidade.

Seu próximo desafio certamente é o mais ousa
do. Tetsuo Watanabe pretende, nos próximos dez
anos, apresentar ao Brasil e ao mundo o protótipo de
um novo modelo de cidade, que seja uma referência
internacional para uma nova proposta de qualidade
de vida, uma verdadeira cidade da nova era.

Por tudo isso - e em reconhecimento ao seu va
lioso desempenho no Brasil- o Reverendo Watanabe
já foi agraciado por várias Câmaras Municipais com
títulos de cidadão honorário. Entre eles, podemos ci
tar os títulos de cidadão carioca, cidadão paulistano e
cidadão curitibano.

Caros colegas, ficaria aqui horas e horas enu
merando as incontáveis realizações desse homem.
Contudo, vale destacar ainda que os largos passos do
Reverendo Watanabe alcançaram regiões além-mar.

Esse homem, que doou sua vida ao bem servir
à humanidade, propagou esse trabalho em diversos
países dos cinco continentes, com o apoio de missio
nários voluntários. E as sementes, tão bem plantadas,
já florescem em dezenas de nações.

Essa grande capacidade empreendedora o le
vou, a partir de 1985, a exercer também o cargo de di
retor internacional da Igreja Messiânica Mundial do

Japão. Como Presidente da Igreja do Brasil e Diretor
Internacional da Igreja Messiânica Mundial, Watana
be desdobrou-se mais ainda na tarefa de expandir
essa grandiosa obra.

E hoje, senhoras e senhores, tenho a grata sa
tisfação de comunicar a esta augusta Casa que no dia
1º de abril será realizada em Atami, Japão, a cerimô
nia em que o Reverendo Watanabe será investido do
mais alto cargo das organizações messiânicas em
todo o mundo. Na presença de Kyoshu-Sama, líder
espiritual da religião messiânica, o Reverendo Wata
nabe receberá o título de Presidente Mundial da Igre
ja Messiânica, prestigiado por autoridades integran
tes de inúmeras delegações internacionais messiâni
cas e pela comunidade local, que lá estarão comparti
lhando desse momento de alegria e emoção.

Como adepto messiânico e brasileiro, honra-me
levar ao conhecimento desta Casa e de muitos Parla
mentares que conhecem de perto, admiram e louvam
o trabalho missionário exemplar do Reverendo Tetsuo
Watanabe, a realização desse importante evento,
cuja ocorrência e mérito o reverendo credita ao povo
brasileiro.

Sr. Presidente, solicito que o mell-f.*Onuncia
mento seja publicado nos meios de comunicação da
Casa e divulgado no programa A Voz do Brasil.

O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa. a
palavra.

O SR. ANTONIO JORGE (Bloco/PTB - TO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a sociedade brasileira
se sente a cada dia mais acuada ante a violência com
que agem criminosos e marginais nos mais diversos
locais e ocasiões. Cresce a convicção de que já não
há lugar seguro e que todos, não importa a opulência
ou a modéstia de suas posses, estão expostos indis
criminadamente à sanha de assaltos e seqüestros.

Dentro deste quadro paranóico em que se trans
formaram as nossas cidades, onde predominam a inse
gurança e a intranqüilidade, Sr. Presidente, é compre
ensível que venha a fraquejar, nesta sociedade, a credi
bilidade em suas instituições, em especial aquelas a
quem cabe a responsabilidade pela segurança pública.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, esse senti
mento de descrédito vem alcançando segmentos
cada vez mais amplos da sociedade brasileira, man
chando injustamente a generalidade de instituições
que, cotidiana e anónimamente, prestam serviços da
mais alta relevância ao cidadão e ao Estado.



12746 Quinta-feira 30 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Falamos das Polícias Militares, Sr. Presidente.
Não negamos a evidência dos casos em que al

guns servidores daquelas instituições procedem de
forma reprovável, por vezes até mesmo indigna dos
cargos que ocupam.

Admitimos, Sr. Presidente, que no exercício da
atividade de policiamento fardado, a conduta desvia
da de alguns promove o descrédito de todos, porque
o comportamento do policial militar é, por sua nature
za, ostensivo, à vista de todos, inclusive de testemu
nhas oculares e de câmeras que registram fatos de
forma definitiva e indiscutível. O uniforme militar foi
deliberadamente idealizado para ser identificado de
imediato, como símbolo da presença da autoridade
do Estado, e isto funciona tanto em favor como contra
a corporação.

No entanto, Sr. Presidente, e isto é o que deseja
mos destacar, a.s Polícias Militares são, por muitas ra
zões, instituiçÕElS marcadas pela diversidade.

Em primeiro lugar, em função de sua distribui
ção geográfica, pois se constituem em 27 instituições
distintas, cada uma operando em sua respectiva Uni
dade da Federação. Quando um registro de má con
duta policial eventualmente ocupa as atenções das
manchetes, é importante que reconheçamos que na
quele mesmo momento, 26 outras Polícias Militares
estão se desincumbindo, anônima e impecavelmente,
de suas atribuições.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, é necessário
também estarmos cientes de que, dentro de uma
mesma instituiçâo e no exercício da mesma função de
policiamento ostensivo, as atividades desempenhadas
pelas Polícias Militares são naturalmente diversificadas.

Isso decorre, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, da variedade de exigências que a sociedade
faz da instituição. Se nos abstrairmos de tentar avaliar
o desempenho dos policiais apenas a partir do que le
mos, vemos e ouvimos nos noticiários, e nos dispu
sermos a olhar àI nossa volta, encontraremos policiais
militares, cuidando das faixas de pedestres, prote
gendo crianças e adolescentes em suas escolas,
controlando o tránsito, patrulhando as vias e os espa
ços públicos, cuidando da preservação ambiental,
preservando a ordem em manifestações pacíficas,
eventualmente reprimindo simples contravenções e,
não raras vezes, assistindo partos de emergência e
apartando conflitos familiares.

Essa, Sr. Presidente, é a face anônima da ativi
dade policial, aquela a quem a mídia não dá atenção,
não divulga em cores em horário nebre, nem deflagra
campanhas nacIonais, mas que corresponde a 95%

do trabalho cotidiano das Polícias Militares e sem o
qual o convívio social tornar-se-ia inviável no País.

E os outros 5%, Sr. Presidente? O que fazem es
ses policiais que são, via de regra, acompanhados
por repórteres e cinegrafistas, ansiosos em surpreen
der imagens chocantes, capazes de vender jornais e
fazer os índices de audiência explodirem?

Esses, Sr. Presidente, são o braço armado da
sociedade e do Estado. Ao contrário daqueles policia
is prestadores de serviços, esses são formados espe
cificamente para enfrentar criminosos de igual para
igual em sua violência.

Esses, Sr. Presidente, se despedem da família
pela manhã e não sabem se voltarão a vê-Ia à noite.

Esses, Sr. Presidente, não são realmente ensi
nados a serem o "amigo e camarada do cidadão". Fa
zem parte de corporações que somente são chama
das a atuar em situações em que se prevê a ocorrên
cia de atuação armada.

Esses, Sr. Presidente, nós não encontraremos
apenas olhando à nossa volta, salvo se tivermos a in
felicidade de nos envolvermos, seja como agressores
a serem contidos, seja como vítimas a serem resgata
das, em situações de violência criminosa.

Esses, Sr. Presidente, são os policiais de que o
Estado se serve para defender o cidadão do homici
da, do seqüestrador e de outros tantos que lhe ofen
dem os direitos à vida e à preservação do patrimônio.
Em tais situações, esses servidores respondem à vio
lência na mesma altura, no sentido de prontamente
restaurar a ordem e a paz social. Infelizmente, como
já nos referimos, são essas as ações das Polícias Mi
litares que ficam gravadas em nossas lembranças,
por força do impacto que uma cuidadosa edição de
palavras e imagens nos leva em nossas residências.

Ao tomarmos o todo pela parte, ao julgarmos a
maioria pela minoria, ao generalizarmos fatos isola
dos, Sr. Presidente, entendemos que cometemos
uma grave injustiça contra os servidores anônimos e
dedicados de instituições que se constituem, em lar
ga maioria, nas mais efetivas defesas do cidadão,
contra a violência e a criminalidade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

OSR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa. a
palavra.

O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Pela ar·
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, teria três questões a abordar neste
curto espaço de tempo. Serei breve, embora cada um
dos assuntos mereça reflexão e discussão mais apro
fundada.

Tenho algumas preocupações. A primeira delas
é com relação ao concurso do Banco Central, cujo
edital trazia uma série de falhas. Contudo, não me vou
alongar no tema, até porque o Conselho Federal de
Economia já oficiou em juízo sua contestação, tendo
recebido liminar favorável a respeito de aspectos di
versos - porém, um aspecto gostaria de ressaltar. Um
dos itens que conta ponto para as provas é o de publi
cação em revistas de notória importância no meio
acadêmico, principalmente no que diz respeito à eco
nomia. No entanto, da lista de revistas não constavam
algumas estrangeiras e nacionais muito importantes
e de conhecimento público.

O Conselho Federal contestou e o juiz da 6ª
Vara Federal do Rio de Janeiro acatou-lhe as ponde
rações. Nesse caso, determinou que publicações
comprovadas em revistas de circulação geral, especi
alizadas em economia, gerassem aqueles pontos e
não apenas específicas publicações.

Esclarece o Banco Central- isso em sua defesa
- que, ao pontuar na prova de títulos as referidas pu
blicações, traça como perfil para o seu quadro de pes
soal a linha de raciocínio trilhada por aquela institui
ção, que se coaduna co~ a daqueles periódicos.

Os periódicos a qu~ se refere o Banco Central
defendem a ideologia neoliberal de intervenção na
economia, afinada com o monetarismo e com o que
pensa o Fundo Monetário Internacional.

Desejo abordar outros assuntos, por isso não
me vou alongar neste. Contudo, registro minha estra
nheza com o fato de aquela instituição declarar em ju
ízo que não considera técnicos e economistas aptos a
receberem pontuação num concurso aqueles que
não seguem a linha ideológica de uma corrente, entre
tantas, da ciência econômica.

O outro ponto que vou abordar diz respeito ao
fato de o BNDES já estar largamente financiando as
empresas de telecomunicação privatizadas. A Folha
de S.Paulo de ontem diz que o BNDES já financiou
2,4 bilhões às Teles.

Essas empresas compraram o patrimônio brasile
iro com financiamento nacional e agora estão fazendo
seus investimentos, planos de expansão e de custeio
com base no capital nacional, no dinheiro brasileiro.

O jornal já fez a denúncia, mas gostaria de
ressaltá-Ia.

Sr. Presidente, finalmente quero falar sobre o
valor do novo salário mínimo. Participei da Comissão
que entregou hoje o relatório ao Presidente Michel
Temer. O relatório, de lavra do Deputado Eduardo
Paes, demonstra a existência de fontes capazes de fi
nanciar um salário mínimo de até 177 reais.

Por meu intermédio, o partido propôs mudança
da base de cálculo da contribuição patronal. O Rela
tor, embora considere essa fonte importante, não teve
tempo de examiná-Ia e de se aprofundar nas simula
ções. Por isso, não a incluiu nesse cálculo. Mas é evi
dente que, se essa fonte também for computada, tere
mos recursos de mais 1 bilhão por mês.

Agora, esse relatório será encaminhado à
Comissão que trata da medida provisória do salário
mínimo.

Tenho esperança e convicção de que aquela
Comissão será capaz de deliberar a respeito de um
salário mínimo mais justo para o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade
cendo a V.Exa. o tempo a mim concedido.

O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa. a
palavra.

O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos anos o
Estado do Espírito Santo, como já venho divulgando
através dos meus discursos proferidos desta tribuna,
está retomando o crescimento econômico, seja por
meio do aumento nas exportações, seja por interme
dio da política de reestruturação implantada pelo atu
ai Governo, seja por meio de incentivos no aumento
da safra, seja por intermedio de outros tópicos que
vêm contribuindo para essa retomada.

Não diria que o Estado tem sorte, pois o povo
capixaba merece pela batalha que trava no seu
dia-a-dia, lutando, produzindo, explorando tudo o que
aquela terra pode oferecer.

Uma prova disso é que, com a possível desco
berta de megajazidas de petróleo no mar, na qual esta
mos na expectativa, haverá um crescimento em nosso
Produto Interno Bruto a uma taxa recorde de 6% ao
ano, igualando-se ao desempenho da época de ouro
da economia regional, quando foram implantados lá os
grandes projetos industriais - Aracruz Celulose, Vale,
CST e Samarco. Esse índice de crescimento para o
Espírito Santo, a partir do petróleo, leva em considera
ção a base econômica atual e as projeções de cresci
mento de 4% para a economia brasileira.
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A expansão do PIB regional vai ocorrer entre
2005 e 2010, quando deverão ser intensificados os in
vestimentos na produção petrolífera, chegando a girar
em US$1 ,4 bilhão por ano na fase de extração do óleo.
Por enquanto os investimentos vão concentrar-se na
procura das megajazidas e nesta fase da atividade pe
trolífera o volume de recursos aplicados é menor.

O mar capixaba foi repartido pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP) entre oito grandes companhias, a
Petrobras e mais sete multinacionais - Shell, Essa,
Texaco, Agip, Mobil, YPF e Unocal.

Como quem está correndo contra o tempo é a
Petrobras, pois tem um tempo menor para explorar, é
portanto ela quem no momento esta investindo na ex
ploração do mar capixaba. A empresa vai perfurar em
um ano 26 poços, investindo ao todo US$330 mi
lhões, o custo médio por poço é de US$12 milhões.
De acordo com o Superintendente Nacional da Petro
bras, Luiz Rodolfo Landim, o esforço da empresa é
para descobrir grandes jazidas. Ele como eu e toda a
população capixaba acreditamos seriamente que vão
encontrar coisas grandes no mar do Espírito Santo,
tais como jazidas com reservas de até 1 bilhão de barris.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
abordar agora outro assunto. Congratulo-me com o
representante do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo., vinculado ao Centro Integrado de De
fesa do Consumidor (CINDEC), Promotor de Justiça,
José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que garantiu
que a possibilidade levantada pela Telemar em pas
sar a cobrar interurbano conurbado nos telefonemas
fixos entre Vila Velha e Vitória e vice-versa "não tem
ilegalidade, mas há uma veemente abusividade".
Além do Ministério Público Estadual, o Cindec reúne
a Delegacia do Consumidor (DECON) e o Procon es
tadual. "É um retrocesso, uma abusividade e é ilegal.
Uma portaria de 1986 não suplanta a legislação:'

José Paulo apoiou o movimento coordenado
pela bancada federal e pelos Prefeitos da Grande Vi
tória, com o apoio do Governador, José Ignácio Ferre
ira, que visa eliminar de uma vez por todas a cobran
ça dos interurbanos em áreas urbanas. A criação de
um acréscimo de até 213,79% na utilização do telefo
ne fixo, entre Vila Velha e Vitória, pode ser contestado
até pelo Código de Defesa do Consumidor, garantiu o
representante do Ministério Público. Lembrou que
desde a criação da Agência Nacional de Telecomuni
cações (ANATEL), é esta entidade que vem coorde
nando especificamente o setor de telefonia.

O procurador de Justiça defendeu uma tarifa
uniforme, prinCipalmente dentro de um mesmo Muni-

cípio ou área urbana. Observou que Barra do Jucu,
um bairro de Vila Velha, somente foi considerado pela
portaria citada pela Telemar, porque fica a "uns 500
metros" após a reserva ecológica de Jacarenema.
Por causa disso é tida até hoje pela Anatel como área
conurbada. O mesmo ocorre com Manguinhos, que
está integrado aos demais bairros ao seu redor, ou
mesmo a sede de Cariacica, que perdeu aquele cará
ter de cidade do interior desde que a expansão urba
na interligou os bairros ao seu redor.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun
ciamento em todos os meios de comunicação da
Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa. a

palavra.
O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, vou rapidamente fazer um re
lato de dois episódios gravíssimos ocorridos na se
mana passada no Estado do Ceará. Inclusive esses
fatos foram aqui contestados por um dos Vice-Líderes
do PSDB, e a Casa precisa ter conhecimento deles
na sua plenitude, assim como o povo brasileiro.

Há um processo de privatização da Cagece,
empresa de saneamento, em curso. Apesar das ne
gativas permanentes do Governador Tasso Jereissa
ti, S.Exa. assinou um termo de ajuste fiscal, na Secre
taria de Tesouro Nacional, que prevê a privatização
da Companhia de Águas e Esgoto do Ceará. E quanto
a isso há enorme resistência do povo cearense à pri
vatização, assim como as outras.

Como bem acabou de dizer o Deputado Pedro
Eugênio, não há nenhuma motivação com o dinheiro
público, que poderá gerar aumento de tarifa, demis
são de trabalhadores e um monopólio cada vez mais
forte contra a sociedade brasileira.

Portanto, o sistema de água está sendo privati
zado. E o povo cearense e os trabalhadores daquele
Estado oferecem resistência a isso.

Nessa semana foram demitidos cem trabalha
dores da Companhia de Águas e Esgoto. Há um clima
de tensão generalizado, patrocinado pelo Governa
dor Tasso Jereissati.

Quando o Diretor-Presidente chamou - a própria
direção da Cagece se prestava a esse papel- um con
tador, de mais de vinte anos de empresa, em seu gabi
nete para demiti-lo, ele sofreu um infarto e saiu quase
desfalecido do gabinete da presidência da companhia.
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Depois de uma hora, morreu no Hospital Antônio Pru
dente, a poucos minutos da sede da companhia.

Esse homem havia acabado de receber o aviso
do PDV, que de voluntário não tem nada. E, sentido, o
funcionário foi tentar encontrar uma saída para per
manecer na empresa, mas sofreu um infarto fulmi
nante e morreu. Essa é a verdade nua e crua. Daí eu
tive de ir ao enterro e permanecer em Fortaleza.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, paralela
mente estava acontecendo a extinção de um novo ór
gão. Dentro desse ajuste fiscal, estão extinguindo
tudo no Estado do Ceará - extinguindo o serviço de
processamento de dados. E me chamaram, então,
para depois do enterro, ir prestar solidariedade aos
trabalhadores que estavam na Assembléia Legislati
va assistindo ao massacre que os Deputados da base
de sustentação do Governo Tasso faziam sobre os
servidores públicos. E eu fui lá prestar solidariedade.
Foi uma votação aberta, longe, 28 votos a favor da ex
tinção desse órgão e da demissão de 122 trabalhado
res contra nove votos da oposição.

Encerrada a sessão, cerca de trinta trabalhado
res se reuniram e disseram: "Vamos pelo menos con
versar com esses nove Deputados que nos apoiaram".
E fomos juntos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesse
momento a Polícia Militar - a mando ninguém sabe se
do Governador ou do próprio Presidente da Assem
bléia - cerca a porta 'de acesso à Assembléia. E há
agressões à minha pessoa, aos servidores públicos,
que inclusive estão devidamente gravadas. Solicitei à
Anatel a fita para trazer à Corregedoria desta Casa a
fim de que possamos tomar uma posição sobre a situ
ação. Fui agredido, chutaram-me pelas costas, e ou
tros servidores também foram agredidos.

Que democracia é essa? Que democracia é
essa que existe no Ceará? Não podemos, o povo bra
sileiro e os Deputados, protestar. O Governador Tasso
Jereissati é o mais autoritário de todos os Governado
res. E foi exatamente lá que o Sr. Fernando Henrique
Cardoso conseguiu adquirir algumas técnicas, princi
palmente as de propaganda. Estou falando de um
Estado com 6 milhões de habitantes, onde são gastos
24 milhões por ano em propaganda - não apenas lá,
mas em todo o Brasil.

Estamos presenciando a um processo extrema
mente autoritário, dominado por uma casta de empre
sários que vivem de subsídios. São mais de 10,5 mi
lhões de incentivos fiscais à sua casta, que vive para
pressionar, bater nos sem-terra, trabalhadores, sindi
calistas e estudantes. Está montada no Ceará a ver-

dadeira ditadura civil, a ditadura do empresariado, e
nós temos de estender esta denúncia a todo o Brasil.

Em tempo, o Sr. Nelson Otoch, que esteve aqui,
quis promover um clima de que eu deveria cumprir o
meu papel. Eu estava, sim, cumprindo o meu papel
parlamentar na minha base, no momento em que es
tava solidário com a dor e o sofrimento dos servidores
e trabalhadores da minha empresa. Tenho mais de
vinte anos de trabalho. Por isso, faço esta denúncia e
quero que seja divulgada em todo o Brasil.

Quem pensar que a política adotada no Ceará é
modelo para algo está completamente enganado. O
Ceará cresce, e é o que mais concentra renda no
Brasil. Lá está implantado o neoliberalismo puro, que
tem servido de mau exemplo até mesmo à esfera fe
deral.

Muito obrigado.

O Sr. Enio Bacci, § 22 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,
Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL

AMAPÁ

Antonio Feijão PST
Badu Picanço PSDB
Fátima Pelaes PSDB

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Paulo Rocha PT
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer PT
Vic P. Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

AMAZONAS
Átila Lins PFL

Euler Ribeiro PFL
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Luiz Fernando PPB Paes Landim PFL
Pauderney Avelino PFL Themístocles Sampaio PMDB
Silas Câmara PTB Wellington Dias PT
Vanessa Grazziotin PCdoB RIO GRANDE DO NORTE

RONDÔNIA Laire Rosado PMDB

Confúcio Moura PMDB Múcio Sá PMDB

ACRE PARAíBA

IIdefonço Cordeiro PFL Adauto Pereira PFL

Marcos Afonso PT Armando Abílio PMDB

Nilson Mourão PT Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB

TOCANTINS Damião Feliciano PMDB
Antônio Jorge PTB Domiciano Cabral PMDB
João Ribeiro PFL Efraim Morais PFL
Osvaldo Reis PMDB Inaldo Leitão PSDB
Pastor Amarildo PPB Wilson Braga PFL

MARANHÃO PERNAMBUCO

Albérico Filho PMDS Carlos Satata PSDS
César Bandeira PFL Eduardo Campos PSB
Gastão Vieira PMDB Inocêncio Oliveira PFL
Nice Lobão PFL José Chaves PMDB
Pedro Fernandes PFL Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Novais PMDS Pedro Eug~nio PPS

CEARÁ Ricardo Fiúza PFL

Adolfo Marinho PSDS Salatiel Carvalho PMDS

Almeida de Jesus PL ALAGOAS
Antonio Cambraia PSDB

Antônio J. Mota PMDB
Chiquinho Feitosa PSDS João Caldas PL

Eunício Oliveira PMDB Joaquim Brito PT

Inácio Arruda PCdoS Luiz Dantas PST

José Lihares PPB Olavo Calheiros PMDB

José Pimentel PT Regis Cavalcante PPS

Manoel SalvianCi PSDS SERGIPE
Mauro Benevides PMDB

Augusto Franco PSDB
Rommel Feijó PSDS
Sérgio Novais PSB BAHIA
Ubiratan Aguiar PSDS Aroldo Cedraz PFL

PIAuí Cláudio Cajado PFL

Átila Lira PSDS Coriolano Sales PMDB

Ciro Nogueira PFL Eujácio Simões PL
Gessivaldo Isaías PMDB Gerson Gabrielli PFL
Heráclito Fortes PFL Jaime Fernandes PFL

João Henrique PMDB Jairo Azi PFL

Mussa Demes PFL Jairo Carneiro PFL
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RIO DE JANEIRO

PPB
PSDB
PSDB
PL
PDT
PSDB
PSDB
PPB
PTB
PST
PMOB
PPB
PCdoB
PMDB
PSOS
PT
PST
PDT
PSDB
PTB
PSDB
PFL
PPB

SÃO PAULO

PSOB
PCdoB
PSDS
PSDS
PFL
PSL
PPB
PDT
PTB

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
André Benassi
Clóvis Volpi
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Netto

Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi

Sérgio Miranda PCdoB

Virgílio Guimarães PT

EspíRITO SANTO
PSDB
PSDB
PT
PTB
PSDB
PTB
PPB
PSDB
PMDB

Aloízio Santos
Feu Rosa
João Coser
José C. Elias
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano
Ricardo Ferraço
Rita Camata

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Bispo Rodrigues
Cornélio Ribeiro
Coronel Garcia
Or. Heleno
Eurico Miranda
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
rédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Mattos Nascimento
Miro Teixeira
Paulo Feijó
Rodrigo Maia
Ronaldo C. Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim

PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
S. Part.
PFL
PSDB
PT
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT

MINAS GERAIS

PMDB
PFL

PSDB
PFL

PFL
PSDB

PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PFL
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PFL

PPB

PT

PPB
PDT

PL
PPB

PSOB

PMOB

Anfônio doVãlle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro

Edmar Moreira
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella

Márcio R. Moreira
Maria do C. Lara

Odelmo Leão
Olímpio Pires

Philemon Rodrigues
Romel Anizio

Romeu Queiroz

Saraiva Felipe

Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival L. Júnior
Jorge Khoury
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
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Eduardo Jorge PT PARANÁ
Emerson Kapaz PPS Abelardo Lupion PFL
Jair Meneguelli PT Affonso Camargo PFL
Jorge T. Mudalen PMOB AJex Canziani PSOB
José de Abreu PTN Oilceu Sperafico PPB
José índio PMOB Flávio Arns PSOB
José R. Batochio POT Gustavo Fruet PMOB
Julio Semeghini PSOB Ivanio Guerra PFL
Lamartine Posella PMOB Luciano Pizzatto PFL
Luiz A. Fleury PTB Luiz Carlos Hauly PSOB
Luíza Erundina PSB Max Rosenmann PSOB
Maluly Netto PFL Moacir Micheletto PMOB
Michel Temer PMOB Odílio Balbinotti PSOB
Nelson Marquezelfi PTB Osmar Serraglio PMOB
Neuton Lima PFL Renato Silva PSDB
Paulo Kobayashi PSDB Ricardo Barros PPB
Professor Luizinho PT Rubens Bueno PPS
Silvio Torres PSDB Santos Filho PFL
Vadão Gomes PPB Werner Wanderer PFL
Xico Graziano PSDB SANTA CATARINA
Zulaiê Cobra PSOB Antônio Carlos Konder Reis PFL

MATO GROSSO Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB

Celcita Pinheiro PFL Fernando Coruja PDT
Uno Rossi PSDB Gervásio Silva PFL
Tetê Bezerra PMOB Hugo Biehl PPB
Wilson Santos PMOB João Pizzolatti PPB

DISTRITO FEDERAL Renato Vianna PMOB
Jorge Pinheiro PMDB Serafim Venzon PDT
Paulo Octávio PFL RIO GRANDE DO SUL

GOIÁS Adão Pretto PT

Barbosa Neto PMOB Airton Oipp POT

Euler Morais PMOB Alceu Collares POT

Geovan Freitas PMDB Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMOB

Jovair Arantes PSOB
Darcísio Perondi PMDB

Lúcia Vânia PSOB
Enio Bacci PDT

Luiz Bittencourt PMDB
Fetter Júnior PPB

Pedro Chaves PMOB
Luiz Carlos Heinze PPB

Pedro Wilson PT
Luiz Mainardi PT

Roberto Balestra PPB
Marcos Rolim PT

Ronaldo Caiado PFL Mendes Ribeiro Filho PMDB
Vilmar Rocha PFL Osvaldo Biolchi PMOB

MATO GROSSO DO SUL Telmo Kirst PPB
João Grandão PT Valdeci Oliveira PT

Marçal Filho PMDB Waldir Schmidt PMDB

Marisa Serrano PSOB Total de presentes: 262
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 262 Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, dirijam-se ao plenário, pois teremos
votação nominal.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, venho a esta tribuna dizer que
está acontecendo um fato grave no Ministério da Pre
vidência e Assistência Social.

A TV Record, que tem 45 anos de fundação, re
cebe diariamente dezenas de denúncias contra o mal
serviço prestado pelo INSS à população do Estado de
São Paulo.

Há dois meses, essa rede de televisão resolveu
exigir solução para milhares de pessoas mal atendi
das pelo INSS. A partir do momento em que a emisso
ra começou a divulgar denúncias contra o INSS, o Sr.
Ministro Waldeck Ornélas colocou 10 fiscais dentro
da TV Record.

Todos os dias, 10 fiscais do INSS vão à TV Re
cord e entregam folhas e mais folhas de contas absur
das - notas fiscais de até 20 anos atrás, documentos
de funcionários que trabalharam na empresa e até já
morreram.

Quero dizer que a TV Record não vai parar de
fazer denúncias. Está aberta uma campanha na te
levisão para que todos que tenham denúncias con
tra o INSS possam encaminhá-las àquela emissora.

Eu - também Deputados da minha bancada 
estou redigindo vários ofícios a fim de levantar mais
corrupções que grassam no País contra o INSS. A
TV Record não vai fugir dessa luta!

O Sr. Waldeck Ornélas está chantageando o
mencionado canal de televisão, ao enviar diariamen
te 10 fiscais do INSS, para que pare com as denún
cias. Aliás, seus fiscais dizem que, enquanto não
pararem as denúncias, eles não irão sair da emissora.

Está havendo um impasse: ou a emissora deixa
de ouvir a população que todos os dias a entope de
denúncias contra o INSS, a partir do momento em
que começou a divulgá-Ias, ou esse veículo de comu
nicação cede à pressão do INSS.

Ontem mesmo um homem doente, todo paralíti
co, foi ao INSS receber sua aposentadoria, mas lhe foi

negada. A TV Record divulgou o caso no ar e pediu
ao Ministro providências para o fato.

Nós da TV Record não aceitamos chantagem,
Sr. Ministro Waldeck Ornélas. O senhor pode man
dar quantos fiscais quiser para lá. Um dia eles vão
ter que sair, porque não vai haver mais o que fiscali
zar. Nós vamos continuar com as denúncias.

Não queremos aqui nem falar sobre como o
Sr. Ministro se elegeu Senador, porque são outras
histórias. O importante é dizer que não vamos pa
rar. Nós da TV Record não somos covardes, não
somos meninos, não vamos correr dessa briga. O
senhor pode mandar todos os seus fiscais de São
Paulo para a emissora, porque, repito, vamos con
tinuar.

Estou falando desta tribuna porque esta guerra
quem vai ganhar é o povo. Não há nada demais em
fiscalizar. Pode fiscalizar à vontade. Fiscal existe
para isto mesmo: fiscalizar.

A TV Record é uma concessão pública. Isso
significa que ela deve lutar pelo interesse do públi
co, e o interesse do público é ter um microfone para
denunciar o mau atendimento do INSS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Senhores
Deputados, venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 71, DE 2000
(Do Sr. Pedro Valadares e outros)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n2 71, de 2000, que
institui o Grupo Parlamentar Brasil-Timor
Leste.

Tendo parecer da Mesa, pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha

vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub

meter a votos o Projeto de Resolução n2 71, de 2000
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1ºFica instituído o Grupo Parlamentar Brasil

Timor Leste que funcionará como serviço e cooperação
parlamentar.

Art. 2.2 O Grupo de que trata o artigo anterior re
ger-se-á por estatutos aprovados por seus fundado-
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res, respeitada a legislação interna pertinente e funci
ona.rá sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Art. 32 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o PT?
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, sabemos de toda a histó
ria recente do Timor Leste e de seu vínculo com o
Brasil em função da Língua Portuguesa. Aliás, esteve
aqui na semana passada o padre e professor Dr. Filo
meno Jacob, qUEl representa o futuro Ministério da
Educação do Timor Leste, e está chegando ao Brasil
Xanana Gusmão, o grande líder do povo timorense.

Os Deputados Paulo Delgado e Nilmário Miran
da, ambos do PT" têm participado de debates sobre
essa questão. e () Partido dos Trabalhadores e este
Parlamento têm lutado pelo reconhecimento do Timor
Leste. Estivemos, inclusive, em nome da Comissão
de Direitos Humanos, manifestando nosso apoio tam
bém a essa luta no Parlamento de Portugal.

Por tudo isso, o Partido dos Trabalhadores é fa
vorável à criação do Grupo Parlamentar Brasil-Timor
Leste.

O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PUPSL encaminha favoravelmente à cri
ação do Grupo Parlamentar Brasil-Timor Leste, por
que achamos que vai contribuir, e muito, para o inter
câmbio entre as duas Nações. Votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como não há ônus
para a Câmara, o PPB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam qUE3iram permanecer como estão.

(Pausa.)
Aprovado.
Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conside

ro promulgada, nesta sessão, a seguinte

RESOLUÇÃO N2 13, DE 2000

lnstiIui o Grupo Par1amentar Brasil-Tmor
Leste.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º Fica instituído o Grupo Parlamentar Bra
sil-Timor Leste que funcionará como serviço de coo
peração parlamentar.

Art. 22 O Grupo de que trata o artigo anterior re
ger-se-á por Estatutos aprovado~ por seus fundado
res, respeitada a legislação interna pertinente e funci
onará sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Art. 32 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Câmara dos Deputados, 29 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a
palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria, neste momento, de fazer um registro sobre
algo grave que está ocorrendo no Estado de Roraima.

Mais de vinte lideranças indígenas estão acam
padas no espaço localizado em frente ao Congresso
Nacional, para fazer reivindicações ao Ministro da
Justiça e ao Presidente da Funai.

Roraima vive hoje um momento difícil. As lide
ranças indígenas, orientadas pelo CIR, estão real
mente promovendo uma desordem na região Raposa
Serra do Sol.

Queremos apelar para o Ministro da Justiça, a
fim de que S. Exi atenda à reivindicação dessas lide
ranças, que representam 70% dos índios daquela re
gião. Faço ainda um apelo ao Sr. Ministro da Justiça e
ao Presidente da Funai no sentido de que exonerem o
administrador da Funai em Roraima, porque ele é ten
dencioso e tem escutado só um lado. As lideranças in
dígenas estão aqui pedindo a todos nós que observe
mos essa situação para que definitivamente se resol
va esse grande problema que assola hoje o Estado de
Roraima.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi
a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminho à Mesa requerimento endereçado ao Mi
nistro das Comunicações e ao Presidente da Anatel
pedindo explicações sobre a cobrança de tarifa telefô
nica interurbana entre Municípios vizinhos, como é o
caso das ligações entre Águas Lindas e outros Muni
cípios do Entorno de Brasília e a Capital Federal.
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Esses Municípios têm uma ligação muito estreita com
Brasília, são muito pobres e estão sendo onerados na
tarifa telefônica, porque todas as vezes em que fazem
comunicação com Brasília têm que pagar a tarifa tele
fônica interurbana.

O requerimento solicita a transformação dessas
tarifas em tarifa local.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário.

A Secretaria-Geral da Mesa fará soaras campainhas
para chamar os SIS. Deputados.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de reforçar o pedido de V. Exª Há Comissões tra
balhando neste momento. Por isso, solicito a V. Exª
que determine, através da Secretaria da Mesa, o en
cerramento dos trabalhos das Comissões e solicite
aos Deputados que se dirijam ao plenário, para que
possamos rapidamente atingir o quorum de 308
Deputados e dar início à votação das cinco emendas
à Reforma do Judiciário em que há acordo de pro
cedimento. Aliás, é importante frisar que o acordo
que V. Exª mais uma vez organizou e dirigiu é um
acordo de procedimento. Se as Comissões encerra
rem seus trabalhos e os Deputados se dirigirem ao
plenário, rapidamente atingiremos o quorum de 308.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre
taria da Mesa determinará às Comissões que encer
rem seus trabalhos, porque estamos na Ordem do
Dia.

O SR. RIÇARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex>!
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico a V. Exª e à Casa que fizemos uma reunião da li
derança do Governo com os Deputados envolvidos
com a lei que institui a Taxa de Fiscalização Ambien
tai, inclusive o Deputado Pauderney Avelino, o Rela
tor, e decidimos, em acordo como o nosso Líder,
Arnaldo Madeira, prorrogar até o dia 30 de junho a
data para pagamento dessa taxa, cancelando assim
todos os boletos já emitidos. Todas as cobranças emi
tidas estão canceladas, repito, e até o dia 30 de junho
os envolvidos farão uma ampla e nova negociação,

buscando adequar essa Taxa de Fiscalização Ambi
entai à realidade brasileira. Cumpriremos, inclusive,
um acordo que havíamos feito em plenário, durante a
votação, liberando setores como pesca, agroindústria
e outros.

Na verdade, naquele momento, só as madeirei
ras e mineradoras deveriam sofrer a cobrança da
taxa. Como naquela votação prorrogamos o prazo
para o cadastramento das empresas até 30 de junho,
naturalmente estaria prorrogado também o venci
mento, uma vez que este não poderia acontecer an
tes do recadastramento. Mas como o texto não foi
adequado assim, o acordo permitirá que encerremos
a polêmica sobre a Taxa de Fiscalização Ambiental e
reiniciemos ampla negociação para definição de novo
texto.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Exâ , nos termos regimentais, que mande suspen
der as reuniões das Comissões, senão vamos demo
rar muito nos nossos trabalhos. IA Ordem do Dia já se
iniciou e ainda estão funcionando quatro Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - As Co
missões devem encerrar os seus trabalhos. O Secre
tário-Gerai determinará às Comissões o encerramen
to dos trabalhos. Ademais, estabelecerá que as Co
missões só podem reunir-se até às 16h. Aliás, rigoro
samente, devem reunir-se no período da manhã, re
servando o período da tarde para a Ordem do Dia.
Mas, em caso de reunião vespertina, esta jamais
deve ultrapassar as 16h.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex>!
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de saber se neste espaço temos a possibilidade de
manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vou aguardar o número de 308 Deputados no painel,
vou retomar as inscrições do Pequeno Expediente.
Peço aos Srs. Deputados que tenham compreensão,
porque há vários Deputados inscritos.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma comunicação muito importante
sobre fato que acontece no Paraná desde ontem.

A Polícia Militar paranaense vem reprimindo um
movimento de (~aminhoneiros que protesta contra o
aumento do preço do pedágio nas rodovias do Estado
oom o uso de bombas de gás lacrimogêneo, batendo
nos motoristas e atacando-os nos postos de gasolina
onde eles estão dormindo. Isso é realmente de se es
tranhar, porque o pedágio foi instituído no período ele
itoral e teve seu preço reduzido naquela época. Ao
agir assim, o Governo do Paraná revela uma fraude
eleitoral ocorridEl em 1998.

O aumento aplicado agora foi da ordem de
127%, inviabilizando a agricultura do Paraná, causan
do impactos nos preços dos produtos agrícolas. É um
aumento absurdo! E agora estão reprimindo as mani
festações de forma violenta. É importante que todo o
Brasil saiba o que está acontecendo no Paraná do
Governo Jaime IRerner.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Avenzoar Arru
da, enquanto aguardamos o quorum de 308 Depu
taâos registrado no painel.

Srs. Deputados, venham ao plenário!
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Parlamentares, gostaria de chamar atenção para
o fato de que esla Casa precisa assumir seu papéis.
Um deles é fazer' fiscalização.

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito nesse
sentido foi solicitada em 1995 pelo Deputado José Pi
mentel, e agora deveria ser instalada. Estamos sa
bendo que os par1idos da base do Governo não estão
Indicando os membros e, portanto, dificultam a insta
lação da CPI. Já é difícil coletar assinaturas e fazer
todo o procedimento para instalar uma CPI. Se, depo
Is de feito esse procedimento, ela ainda não for insta
lada, sinceramente, o papel que esta Casa tem de fis
calizar está simplesmente aniquilado.

Uma CPI dessa importância, feita para apurar o
desvio de recursos do Finor, tenho a impressão de
que não pode ser, em hipótese alguma, descaracteri
zada. São vários recursos que foram desviados; isso
consta do relatório do Tribunal de Contas da União.
Portanto, é necessária uma investigação. Afinal de
contas, quando solicitamos mais investimentos no
Nordeste, geralmente se diz que os recursos não são

bem aplicados. Pois então chegou a hora de investi
garmos onde esses recursos, de fato, foram aplica
dos, quem os usou e quem terá de devolvê-los.

Nesse mesmo raciocínio, gostaria de chamar
atenção também para o fato de que montamos nesta
Casa um Comissão Especial, da qual fiz parte, em
que se produziu um relatório sobre salário mínimo.
Pois parece que o Governo já articula no sentido de
que o trabalho dessa Comissão seja inócuo, sem
qualquer sentido.

Quero, mais uma vez, lembrar a responsabilida
de que todos temos em fazer com que as prerrogati
vas do Parlamento não sejam desvirtuadas, sejam
respeitadas, porque, do contrário, a população vai
pensar que o Parlamento está sendo incompetente,
enquanto, simplesmente, está sendo omisso, não
está funcionando, já que renuncia às suas prerrogativas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
entrando com uma indicação à Presidência da Repú
blica sugerindo providências do Programa Comunida
de Solidária para a inclusão do pescado na cesta bá
sica de alimentos distribuída na região Norte.

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei que
o Deputado Ricardo já falou sobre a Taxa de Fiscali
zação Ambiental cobrada pelo Ibama, mas também
gostaria de fazê-lo antes de atingirmos o quorum
constitucional.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, fui Rela
tor desta matéria e do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nQ 2.015, em que estava contida a
Taxa de Fiscalização Ambiental, do Ibama. Junta
mente com essa matéria, havia outra, a taxa dos ser
viços prestados pela Superintendência da Zona Franca
de Manaus - SUFRAMA.

Fizemos algumas modificações nesta matéria
no Plenário do Congresso Nacional, que estava reuni
do para deliberar sobre as medidas provisórias. Cons
tou dos acordos a prorrogação da data do cadastra
mento de 31 de março para 30 de junho e não foi
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Airton Cascavel PPS

AlcesteAlmeida PMDB PMDB/PST/PTN

Almir Sá PPB

Elton Rohnelt PFL

Luis Barbosa PFL

RobérioAraújo PL PUPSL
Presentes de Roraima: 6

acompanhado do devido prazo para cobrança dessas
taxas. Reduzimos a taxa de fiscalização ambiental de
5 mil reais para 3 mil reais. Ocorre que o Ibama uni
versalizou a cobrança da taxa, que não estava previs
ta na lei nem no acordo que fizemos no plenário com
o Ministro do Meio Ambiente e os Líderes do Gover
no, Deputados Arnaldo Madeira e Arthur Virgílio.

Sr. Presidente, comunico que nos reunimos hoje
e fizemos com que se prorrogasse essa taxa, cobrada
indiscriminadamente de muitos brasileiros. Vamos
examinar o mérito por 90 dias e refazer a lei, para fa
zer justiça e atingir o objeto a que ela se referia: ma
deireiros, mineradores, enfim, aqueles que causam
danos ao meio ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O painel
eletrônico registra neste momento o comparecimento
de 311 Srs. Deputados:

PARÁ

PSDB PSDB/PTB

PPB
PMDB PMDB/PST/PTN

PTB PSDB/PTB

PT

PTB PSDB/PTB

PT

PFL

PSDB PSDB/PTB

RORAIMA

Partido

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPS
PT
PT

TOCANTINS

PTB

PFL
PFL

PMDB PMDB/PST/PTN

PPB

Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Antonio Cambraia

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSDB PSDB/PTB
Mauro Fecury PFL

Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL

Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Maranhão: 10

CEARÁ

PSDB
PL

PSDB

Antônio Jorge

Darci Coelho
João Ribeiro

Osvaldo Reis

Pastor Amarildo

Presentes do Tocantins: 5

IIdefonço Cordeiro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 4

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Presentes de Rondônia: 3

Bloco

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

AMAPÁ

PST
PSDB
PPB
PSDB

AntônioFeijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 4

Anivaldo Vale
Gerson Peres

José Priante

Josué Bengtson

Paulo Rocha

Renildo Leal
Valdir Ganzer

Vic Pires Franco

Zenaldo Coutinho

Presentes do Pará: 9
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PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB
PSB/PCdoB
PSDB/PTB

SERGIPE

PSDB
PSB
PSDB

Augusto Franco
Pedro Valadares
Sergio Reis
Presen,tes de Sergipe: 3

Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonê PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 7

PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PSTlPTN
PCdoB PSB/PCdoB
PPB
PT
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSB PSB/PCdoB
PSDB PSDB/PTB

Átila Ura
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 9

Antônio José Mota
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar
Presentes do Ceará: 15

PIAuf

PSDB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

BAHIA

PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PL PUPSL

PTBPSDB/PTB
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB

PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
S.Part.

PFL

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida

João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira

Manoel Castro

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PARAfBA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB
PFL

PERNAMBUCO

PSDB
PSB

PFL

Carlos Batata
Eduardo Campos

Inocêncio Oliveira

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
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Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Flávio Arns PSDB PSDB/PTB
Silvio Torres PSDB Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN
Vadão Gomes PPB Ivanio Guerra PFL

Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Luciano Pizzatto PFL
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB

Presentes de São Paulo: 38 Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN

MATO GROSSO Odílio Balbinotti PSDB PSDB/PTB
Celcita Pinheiro PFL Osmar Serraglio PMOB PMDB/PST/PTN
Lino Rossi PSDB PSDB/PTB Renato Silva PSOB PSDB/PTB
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Paulo Octávio PFL Antônio Carlos Konder Reis PFL
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João Pizzolatti PPB
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN
Serafim Venzon PDT
Presentes de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Darcfsio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN
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Fetter Júnior PPB
Luis Carlos Heinze PPB
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
continuar a votação da Proposta de Emenda à
Constituição n2 96-B/92.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO NR 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição n2S 112-Al95, 500-Al97 e
368-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de

n2S 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de n2S 1, 2, 3, 5, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição n2S

127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das
emendas n2S 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio Car
los Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia,
José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Ro
que. Foram aprovados os destaques de n2S

247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42, 33,
293,27, 88, 238, 187, 67, 32, 149,73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Depu
tados Luiz Antonio Fleury e Renato Vianna;
rejeitados os de n2S 297, 291, 251, 23, 220,
82, 155, 50, 292, 295, 233, 256, 283, 221,
177,184,286,25,216,219,162,200,218,
240, 201, 274, 217, 248, 101 e os desta
ques dos relatórios parciais dos Deputados
José Roberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel;
e prejudicados os de n2S 156, 38, 40, 241,
71, 83, 37, 86, 154, 13, 134, 112, 208, 24,
280,212,213,211,113,210,34,78,111 e
59 (Relatora: Srâ Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC n2S:

112-Al95, 127-Al95, 215-Al95, 500-Al97,
368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu
nico que, por acordo entre as Lideranças partidári
as, vão a votos na sessão de hoje o Destaque de
Bancada n2 49, igual ao de n9. 50 e ao de n9. 66; a
Emenda Aglutinativa n2 11, igual à de n9. 12; a
Emenda Aglutinativa n9. 9, igual à de n9. 10; a Emen
da Aglutinativa n2 8 e a Emenda Aglutinativa nS! 17,
dependentes de confirmação em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o Destaque de Bancada n2 49.

DESTAQUE DE BANCADA N9. 49
(PFL)

Senhor Presidente,
, Requeiro, nos termos do art. 161, I e §

22, .do. Regimento Interno, destaque da ex-
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pressãc) "e observado o disposto no art.
133", constante do inciso I do art. 98 da
Constituição Federal, na redação dada pelo
art. 11 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sesf,ões, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter a expressão votará "sim" e quem quiser
suprimi-Ia votará "não".

Concedo a palavra à Relatora.
A SRA. ZULAI~ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Desta
que de Bancada n2 49, do PFL, vai de encontro ao
texto aprovado na Comissão da Reforma do Poder
Judiciário, o qual faz com que tenhamos a presença
obrigatória de advogados, portanto, observado o dis
posto no art. 13a. Até que possamos ter permanente
mente a presença do advogado para a população pobre.

O destaque é para retirar a expressão "presença
obrigatória de advogados nos Juizados Especiais" do
texto aprovado pelo Plenário.

A Relatora mantém o texto, e o destaque retira
do texto a expressão.

OSFt PRESIDENTE (Michel Temer) - A Relato
ra mantém o texto e vota "não". Há acordo?

A SRA. ZULAI! COBRA - Não há acordo.
Estamos apenas nós aqui: eu o Deputado José
Roberto Batochio.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi'
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
orelem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se to
dos votam "não", é só colocar no painel: todos "não".

O PT vota "não".
A SRA. ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {Michel Temer) - Tem V. Exi'

a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, para man
ter o texto, o voto é "sim" ou "não"?

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} - Para
manter o texto, o voto é "sim".

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Então, o meu voto é
"sim". Para quem quiser modificar o texto, o voto é
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O seu
voto é "sim". V. E:~ tem razão. A Relatora vota "sim".

o SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota pela retirada do texto.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acredito que os demais partidos, à exceção da Rela
tora, concordam com o destaque para suprimir do tex
to a expressão. Portanto, gostaria que V. Ex.<\ encami
nhasse para que todos os partidos votassem "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Deputado
José Roberto Batochio está dizendo que o PDT não
concorda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Deputado José Roberto Batochio, que em rá
pidas palavras falará contra o destaque.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço vênia
a V. Exª para que essas palavras não sejam tão bre
ves, porque o tema é complexo e merece uma abor
dagem de maior profundidade.

Sr. Presidente, Sf!! e Srs. Deputados, a Consti
tuição da República Federativa do Brasil estabelece
alguns princípios e assegura alguns direitos para os
litigantes: a ampla defesa, o contraditório, em suma,
uma série de garantias processuais que tendem ator
nar efetivo o instrumental jurídico conferido à parte,
para demonstrar a excelência do seu direito.

Existem duas formas de alguém defender o seu
direito perante um tribunal. Na autodefesa, a própria
parte comparece ao tribunal e diz: "Sou inocente, não
pratiquei esse crime, não estava presente no local, não
furtei, não deixei de pagar otítulo". E existe a defesa téc
nica, que é a defesa levada a efeito por quem é técnico,
por quem é versado em Ciência Jurídica. Éo técnico em
Direito que vai dizer ao juiz se a pretensão quanto ao
seu cliente, ao cidadão, está prescrita ou não, porque o
cidadão comum não conhece prazos prescricionais. É o
advogado, o técnico em Direito que vai dizer se houve
ou não decadência para a propositura daquela ação,
porque o advogado é técnico em Direito e ele conhece o
prazo decadencial. A parte não tem conhecimentos jurí
dicos suficientes para fazer valer o seu direito.
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Sr. Presidente, com esse destaque estamos sub
traindo a presença do advogado nos juizados especiais.
Estamos permitindo que os pobres, os destituídos de
fortuna e de recurso, compareçam a um tribunal sem
orientação jurídica alguma, quando vão litigar com ou
tras pessoas que podem serabastadas eque lá compa
recerão com um advogado que lhes dará todas as infor
mações e a conveniente assistência técnica.

Deputado Jair Meneguelli, vamos ter agora na
Justiça do Trabalho juizados especiais. O reclamante
vai comparecer em massa à Justiça do Trabalho, e, se
não tiver orientação jurídica para que seu direito seja
convenientemente explicitado e defendido, ele pode
encontrar um conciliador que empurre na vala comum
dezenas, vintenas etrintenas de reclamantes, dizendo:
"O acordo é esse mesmo. Aceite, porque está muito
bom". Eo cidadão não tem consciência do seu direito.

Estão atacando o texto da Relatora sob o pre
texto de que o advogado atrapalha e atrasa o julga
mento. Será isso verdade?

Lembro-me de que, no 111 Reich, os advogados
não eram bem vistos nos tribunais, porque os juízes
do regime nazista não gostavam daquele trabalho de
defesa dos direitos fundamentais das pessoas huma
nas. O mesmo se passava na Justiça do Arquipélago
Gulag, onde só eram tolerados os advogados oficiais,
para que não criassem tantos embaraços nos julga
mentos que os juízes queriam rápidos, eficientes e
sem muita conversa e justiça.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dia desses as
sisti a uma cena que me constrangeu profundamente.
Eu estava no salão do tribunal do júri de um foro regio
nal de uma grande cidade do País, quando um oficial
de justiça perguntou a todos os circunstantes que ali
estavam, pessoas humildes: "Quem de vocês aqui
está sendo processado por acidente de trânsito?
Quem de vocês aqui brigou no bar ou em casa?"
Constrangidamente, o cidadão levantava a mão. O
oficial de justiça disse: ''Todos os senhores deste
lado". E fez uma proposta coletiva: "O promotor de
justiça mandou dizer aos senhores que, se aceitarem
pagar multa de 40 reais, os senhores não serão pro
cessados. O processo estará extinto. Se não concor
darem, os senhores vão ser denunciados por lesões
corporais culposas ou dolosas evão ter que se defen
der. Alguém aqui não quer o acordo?" Todos queriam
o acordo. Será que não havia inocente algum lá, que
devesse ser defendido por um advogado?

Estou fazendo aqui uma proposta. Se se enten
de que esta proposta é reserva de mercado, de tornar
obrigatória a presença do advogado nos julgamentos

desses processos cuja clientela são os pobres, os hu
mildes, vamos tirar a obrigatoriedade dos advogados
particulares. Vamos tornar obrigatória a presença dos
defensores públicos, que já são remunerados pelo
Estado, para que possam orientar o cidadão que vai
ao juizado de pequenas causas, que não tem a menor
idéia a respeito do seu direito e que é compelido a fa
zer acordos prejudiciais aos seus interesses, sob o in
fluxo dessa proclamada necessidade de se fazer jul
gamentos rápidos, sumários e sem justiça.

Não se pode admitir, ~r. Presidente, que isso
aconteça num País que se pretende democrático, hu
manitário, uma democracia social onde odireito da ci
dadania é o direito de fazer valer os seus direitos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
V. ExA que conclua. Vou pedir aos nobres oradores
que se atenham ao prazo de cinco minutos. A orienta
ção de bancada será "sim" ou "não".

Por favor, conclua, nobre Deputado. Já se vão 9
minutos.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Dizia eu,
Sr. Presidente, que a cidadania é o direito de ter direi
tos. Mas é mais do que isso. Acidadania é o direito de
ter direitos e de fazer valer esses direitos. E para fazer
valer esses direitos nos tribunais é preciso orientação
técnica, jurídica, principalmente nos juizados especi
ais da Justiça do Trabalho, em que os reclamantes, a
clientela são os trabalhadores brasileiros, que não po
dem ficar sem essa assistência e sem essa orienta
ção. Por um acordo de Lideranças,. poderíamos subs
tituir a presença do advogado privado pela do defen
sor público, gratuita, sem ônus para a parte que esse
defensor deve orientar, em homenagem ao direito e à
justiça social que buscamos.

Portanto, votamos com o substitutivo e contra a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor do destaque, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

Peço aos Srs. Deputados que se atenham ao
prazo de cinco minutos e que orientação de bancada
seja apenas orientação de bancada.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, o que se pretende com esse dispositivo
é tornar obrigatória a presença do advogado em
todos os julgamentos procedidos pelos juizados espe
ciais cíveis e criminais. Note-se que atualmente a pre
sença do advogado é admitida, mas não obrigatória.
E por que assim agiu o legislador? Porque, em se tra
tando de causas de pequena monta, muitas vezes, o
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contador da empresa, ou o próprio interessado na ca
usa, pode, com clareza suficiente, reclamar o seu di
reito, expor o seu ponto de vista. Como o processo é
oral, e não envolve absolutamente a tomada de ter
mos, não há constatação nem recursos; a decisão to
mada de plano atende perfeitamente às diversas cir
cunstâncias da causa sob julgamento.

Os Juizados Especiais transformaram-se em tal
sucesso que mais de um terço de todas as causas da
Justiça brasileira é hoje decidida nessas instâncias,
que, em algumas Capitais, funcionam aos sábados e
domingos. Em Belo Horizonte, no mês que vem, co
meçam a funcionar durante toda a noite.

Ora, a presença do advogado exige um termo de
procuração, exige o pagamento de honorários e esta
belece, desde logo, um contraditório que, dado o arrai
gado hábito da pmfissão, não fugirá às complicações
das audiências estabelecidas pelos Códigos de Pro
cesso respectivos. Será um retrocesso, porque extrairá
dessa nova modalidade de Justiça exatamente tudo
quanto ela possui de rapidez, simplicidade e moderni
dade, para voltarmos à velha fórmula dos praxistas,
que tanto mais se satisfaziam quanto mais criavam
complicações, a ponto de fazer com que o processo ci
vil brasileiro - respirando ainda as ordenações do reino
-, se transformasse numa espécie de drama japonês,
que dura anos, porque não tem fim previsível.

Os profissionais do Direito, juízes promotores e
advogados, e os próprios consumidores do Direito,
que são as empresas de pequeno porte, as lavanderi
as, os compradores de eletrodomésticos e os consu
midores de um modo geral, consagraram, na prática,
a simplicidade do Juizado Especial. Nunca se viu,
absolutamente, em jornal algum, reclamação perti
nente à sua demora, à sua complicação e ao êxito do
seu funcionamento. Mas a classe dos advogados, à
qual pertenço, quer, de qualquer modo, influir, para
dominar o Juizado Especial, quer, em suma, apos
sar-se de uma nova província, para obtenção de ho
norários. Eles são dispensáveis no Juizado Especial.

E, se acaso alguma parte não se sentir hábil
para expor, na sua simplicidade, o pequeno direito
que defende, e se o citando não puder, através dos
seus funcionários, do seu contador, do seu adminis
trador, explicar ao juiz de plantão o ponto de vista da
firma, então, sim, pode perfeitamente, à vista do que
contém a legislação vigente, contratar um advogado
para fazê-lo. Mas tornar obrigatória a presença do
advogado é pisotear o direito mais elementar do povo.

Imaginem V. Ex!! um vestido que vai para a la
vanderia e volta manchado, um rádio que se compra

numa loja de eletrodomésticos e tem um pequeno de
feito, uma transação simples de compra e venda de
um animal, sem recibo nem documentação, coisas
desse jaez, dessa simplicidade, dessa pequena mon
ta, que mesmo durante o Segundo Reinado eram re
solvidas pelo juiz de paz, na simplicidade de uma con
ferência entre as partes. Quando fizemos o substituti
vo dos Juizados Especiais, levando em conta a histó
ria ea experiência do Juizado de Paz, demos-lhe uma
moldura moderna e oestabelecemos de tal forma que
ele é hoje um dos grandes sucessos, uma das gran
des causas de desintoxicação da Justiça regular.

Mas eis que vêm agora os advogados dizer:
esta é também prerrogativa da nossa profissão e nós
queremos, também, por mais humilde que seja a em
pregada doméstica, por mais pobre que seja o vigilan
te noturno, por mais modesto que seja o terno que se
estragou na lavanderia, articular, perar;Jte a Justiça,
os nossos permissa venia, os nossos data venia, as
nossas complicações praxistas. A fim de quê? A fim
de tornar mais caro, demorado e complicado aquilo
que desde o primeiro instante se percebeu com trans
parente clareza no Juizado Especial.

Concluindo, Sr. Presidente, digo que esta Casa
tem tido a oportunidade de discutir e votar projetos de
lei de int~resse da aristocracia do serviço público. De
dicamo-nos meses sucessivos a uma reforma admi
nistrativa que versa apenas o interesse do Estado e
do funcionário público. Partimos, em seguida, para a
reforma do Judiciário, que diz respeito a juiz, a promo
tor e a membros de tribunais superiores. Quando, afi
nai, por fim, defrontamos com uma causa popular,
queremos agora complicá-Ia, de forma a que os hu
mildes tenham sempre que desembolsar alguma coi
sa, para ver reconhecidos direitos que se proclamam
límpidos e claros à plena luz solar do Direito?!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para falar contra o destaque, ao Sr.
Deputado Ricardo Fiuza, a quem peço que observe
o prazo regimental de cinco minutos.

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, possivelmente não
ocuparei nem o tempo integral. Queria apenas escla
recer a Casa, porque oradores do nível do Deputado
José Roberto Batochio e do talento e brilho do Depu
tado lbrahim Abi-Ackel apresentam a matéria de for
ma a que o Plenário perca o cerne da questão.

Onde está o problema? Sf!! e Srs. Deputados,
estamos votando agora o texto da Deputada Zulaiê
Cobra, Relatora, que diz que nos Juizados Especiais
a parte tem o direito de ter o seu advogado.
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Eu queria chamar atenção para um fato: o Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel disse que a pobre lavadeira, a
pessoa que comprou um rádio e a pessoa cujo vesti
do foi estragado pela lavanderia teriam de desembol
sar alguns trocados, para pagar advogado.

Não é bem assim. Sr. Presidente. Queria chamar a
atenção da Casa para o fato de que isso é facultativo. A
parte pode ou não ter o advogado. Geralmente, o que
acontece? O homem que comprou o rádio defeituoso
vai litigar com a loja. A loja é rica, tem advogado. O ho
mem que comprou o rádio vai reclamar sem advogado.
Ora, quem está dizendo que o pobre tem de pagar
advogado? A Justiça tem a obrigação de nomear para
ele, gratuitamente, um defensorpúblico. É facultativo, Sr.
Presidente. O rico, a parte mais forte, vai chegar com
advogado, e o pobrezinho, não. Esse não sabe o que é
prazo, recurso e quais são os seus direitos.

Vou concluir, Sr. Presidente, pedindo ao Deputado
Ibrahim Abi-Ackel e ao Deputado José Roberto Bato
chio que prestem atenção a este argumento final. Nes
te País são ajuizadas anualmente 6 milhões de ações.
Conversando com os Ministros Nelson Jobim e Morei
ra Alves, para verificar o que podíamos fazer, no Códi
go de Processo, para desentupir a Justiça, notei que
não se falou no Juizado de Pequenas Causas, a não
ser para dizer - surpreendam-se todos os senhores 
que o que está entupindo o Supremo Tribunal Federal
são os Juizados de Pequenas Causas. Todas as vezes
que uma parte perde, impetra recurso, baseando-se
no art. 52, ou seja, ausência do direito de defesa, que é
matéria de direito constitucional. Assim, os recursos
provenientes dos Juizados de Pequenas Causas estão
entupindo o Supremo Tribunal Federal.

Não se deve votar uma matéria dessas movido
por emoção. Não se trata de preservar o mercado de
trabalho dos advogados. Quem não pode pagar um
profissional, que tenha um advogado dativo. O que
não pode haver é desequilíbrio entre o homem que
comprou o rádio defeituoso e vai 'reclamar à Justiça
sem advogado e a loja que vendeu o rádio, que vai
com seu advogado.

Sr. Presidente, aí está a injustiça, o descalabro!

Confirmem com o Ministro Moreira AI~es: o Su
premo Tribunal Federal está entupido de recursos que
sobem direto dos Juizados de Pequenas Causas, in
vocando-se ausência do direito de defesa, previsto no
art. 52 da Constituição Federal.

Votar contra a Relatora é um crime contra o po
bre, é causar um desequilíbrio na Justiça, é sustentar
ausência do direito de defesa! É preciso que a Casa

pense nisso com serenidade. Os recursos estão su
bindo para o Supremo Tribunal Federal diretamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada, como votam os Srs. Líde
res?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim",
mas gostaria que houvesse um acordo explicitando a
necessidade do defensor público. Se isso for possível,
estará melhor. Se não for, votamos "sim".

OSR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nós, do PPS, achamos
que estamos vivendo um momento de desregulamen
tação, de simplificação de comportamentos, e que, no
caso de Juizados Especiais, a presença obrigatória
do advogado pode contribuir para não dar a celerida
de que se deseja no ajuizamento de feitos dessa na
tureza.

Portanto, vamos votar "não" à expressão.
O PPS acha que é desnecessária a presença do

advogado nessas questões com o intuito de simplifi
car a questão do Juizado Especial, até porque o PPS
defende intransigentemente o fortalecimento da De
fensoria Pública para garantir ao carente, àquele que
tenha menos condição financeira, o respaldo jurídico
indispensável.

Neste caso especial, vamos votar "não".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende
mos o que o nome Juizado Especial já diz tudo. A cau
sa é de até 4 mil reais.

Acreditamos que a Justiça tem de ser rápida,
eficiente e barata para a população. Queremos que a
pessoa ganhe a sua indenização, quando lhe é de di
reito, e não a divida com ninguém.

Acreditamos que o DVS tem razão e, por isso,
votamos "não".

O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB entende que o Juizado Especial de Pe
quenas Causas tem como objetivo agilizar as ações
até o valor de 5 mil reais. É uma Justiça para os po
bres, os carentes. Entendemos que não pode ser im
putada a obrigatoriedade da presença de um advoga
do. O cidadão poderá, a seu livre arbítrio, optar pela
presença ou não do advogado.

Ressalvando a posição contrária do companhei
ro Deputado José Antônio Almeida, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não".
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o SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, o PDT entende que
não é uma questão de valor, porque, às vezes, para a p0

pulação mais pobre, 3 mil reais é a mesma coisa que 3
milhões de reais para o Sr. Antônio Ermírio de Moraes.

Dessa forma, não podemos levar em considera
ção apenas o valor econômico, como, muitas vezes,
quer esta Casa. Temos de levar também em conside
ração o valor da justiça.

É preciso ter advogado, sim, porque o rico aca
ba tendo advogado e o pobre, não.

Por isso, votamos com a Relatora e de acordo
com o posicionamento defendido pelo eminente
Deputado José Roberto Batochio, sobre a presença
do advogado nos Juizados Especiais.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar "não" exata
mente para não deixarmos na Constituição qualquer
obrigatoriedade. Mas ninguém está proibindo nada. Está
claro que quem vai decidir, se alguém chegar lá com ad
vogado, é o juiz. Por quê? Os Juizados Especiais são
uma teimosia institucional das Constituições brasilei
ras. Nunca acertamos bem com eles. Queremos ver, pri
meiro, a experiência para, depois, podermos encontrar
um juizado especial adequado às nossas realidades.

Quero dizer a V. Ex!! o seguinte. Advogado em
questões de pequena causa não deve ter obrigatorie
dade nenhuma. Isso é problema do cliente. Não deve
mos obrigar que haja advogado em questões de pe
quena causa.

Essa é a nossa posição, sem entrarmos na parte
jurídica do problema ou no histórico desses juizados.
Queremos Juizados Especiais de Pequena Causa,
mas sem a obrigatoriedade da presença de advogado.

Recomendamos aos progressistas o voto "não".
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quando recentemente
ocupei a tribuna desta Casa para defenderas negocia
ções prévias de conciliação dentro das empresas, o fiz
por um motivo, que é evitar que o trabalhador, no acor
do com a empresa, sendo-lhe oferecido pela empresa
70% daquilo a que ele tem direito, ainda tenha de pa
gar mais 30% do valor de seus direitos ao advogado.

Defendemos que as pessoas valham-se do
advogado caso queiram. No caso de não poderem
pagar um advogado, é preciso que a Justiça lhes ofe
reça os serviços advocatícios gratuitamente. Se o tra
balhador não quiser um advogado... Ou seja, se qui
ser se defender sem sua presença, que o faça.

Nesse sentido, o nosso voto é "não", contra a
obrigatoriedade do advogado.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este destaque é
da Liderança do PFL. Respeitamos a posição dos
Parlamentares do partido que encaminharam contra
o destaque. No entanto, temos uma posição que faz
parte do novo modelo de social-liberalismo que de
fendemos, que é a de todos terem direito à Justiça.

Sr. Presidente, o que está havendo é uma confu
são em se tratando de Juizado de Pequenas Causas,
que tem dado certo. Trata-se de questões que envol
vem até vinte salários mínimos e que são decididas
por um juiz togado ou leigo, que pode decidir median
te diálogo ou entendimento entre as partes.

Está-se confundindo Juizado de Pequenas Cau
sas com Juizado Especial, que requer a presença de
advogados, mesmo nos casos em que a Defensoria PÚ
blica possa nomear um advogado dativo para fazê-lo.

Sr. Presidente, o sistema tem dado certo, tem
desburocratizado o PoderJudiciário, permitindo aces
so mais fácil à Justiça e feito com que milhares de pe
quenas causas tenham solução.

Lembramos que a população brasileira já não
acreditava mais que houvesse decisão para questões
como uma simples batida de carros, um atropelamento
de bicicleta, que atingissem um montante de até 20 sa
lários mínimos e fossem decididas imediatamente, sem
a burocracia inerente a um processo judicial mais longo.

Isso é fundamental para a modernização do Po
der Judiciário que defendemos: acesso de todos à
Justiça, barateamento dos custos ou não cobrança
dos custos para aqueles que não podem pagar, e, so
bretudo, direito a sentença.

O PFL mantém o seu destaque, respeita a posi
ção de alguns que queiram votar contra, do próprio par
tido, mas se reserva o direito de defendê-lo no senti
mento de que, assim fazendo, estará proporcionando a
todos que tenham direito a uma Justiça mais ágil, sobre
tudo pam o determinado limite de 20 salários mínimos.

Sr. Presidente, também não acredito que o Juiza
do de Pequenas Causas possa ser conduzido como o
Juizado Especial. Não sou especialista nisso, mas
acredito que nenhuma questão em Juizado de Peque
nas Causas possa ir diretamente para o Supremo Tri
bunal Federal. Há o Tribunal Regional de Justiça, e o
Supremo é a instância máxima do Poder Judiciário.

Por isso tenho o sentimento de que é importante
mantermos os Juizados de Pequenas Causas, já que
estão dando certo. Acredito que eles precisam ser
cada vez mais ampliados pam que o cidadão pobre
tenha direito à Justiça.

O PFL vota "não".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - PFL vota
"não".

Deputado Mendes Ribeiro Filho, como vota o
PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não". E por que o PMDB vota "não"? Por
que uma coisa é a lei permitir o acompanhamento do
advogado; outra é forçar o acompanhamento do ad
vogado. Hoje, a lei do Juizado de Pequenas Causas o
que faz? Permite que aquele que se sentir lesado
possa estar f:lresente em juízo sem a presença de
advogado. O que quer o t~xto? Quer obrigar que a
pessoa seja acompanhada do advogado. Isso real
mente é extremamente arriscado para aquele que
está lutando por seus pequenos direitos no Juizado
de Pequenas Causas.

Portanto, o PMDB vota "não", a favor do desta
que e contra o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não" o PMDB.

Como vota o Bloco Partamentar PSDB/PTB?
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lei nº
9.099 é um avanço. Permite que nas causas de até 20
salários mínimos, nos Juizados Especiais, não seja
obrigatória a presença de advogado. Os Juizados
Especiais estão funcionando muito bem. E o que está
funcionando bem acho que não deve mudar. Não cre
io que devemos aprovar o texto como está; devemos
aprovar o substitutivo, o Destaque nQ 49 da bancada
do PFL e o Destaque nº 150, de autoria, do PSDB.

O PSDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - PSDB

vota "não".
O Governo, o que recomenda?
O SR. RICARDO BARROS (PPB -.'PR. Sem re

visão do orador.) - O Governo'entendé.também que
os Juizados Especiais não devem ter a exfgência da
presença do advogado. Temos c~usas que podem ser
resolvidas - e têm sido resolvidas - de forma adequa
da. O Governo entende que deve também alterar o
texto e retirar essa obrigatoriedade. O G.::verno reco-
menda o voto "não". .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) '-. Solicito
aos Srs. Deputados que tomem s~us lugares a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de justificar a ausência do Deputado Antonio
Carlos Biscaia, pois S. Exª está em mi::são oficial pela
CPI do Narcotráfico, que realiza a tão comentada au
diência, hoje, no Rio de .Janeiro. Há gravíssimas de
núncias sobre o narcotráfico no País, principalmente
no eixo Rio-São Paulo, Estados da Relatl.)ra da Re
forma do Judiciário e do nobre Deputado Biscaia.

O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a
palavra.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista encaminha o voto "não".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não",

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a
palavra.

OSR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, ao contrário do
que foi dito por muitos Deputados - e eu quero citar
nominalmente, pelo respeito que tenho por S. Ex"', o
excelente jurista e homem público Deputado Ibrahim
Abi-Ackel - a minha posição, assim corno a dos
Deputados José Roberto Batochio e Ma.rcelo Déda e
da Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, no Gentido de
defender essa expressão que está no texto da Relato~

ra, não é de uma defesa corporativa. Quando pugno
pela permanência da expressão "nos termos do art.
133 da Constituição", não estou, em momento algum,
defendendo interesses corporativos de instituição dos
advogados ou deles próprios.

Sr. Presidente, Deputado Constituinte Michel
Temer, foi V. EXª quem levou o assunto que estava na
Lei ri! 4.215, com essa mesma redação, para o texto da
Constituição, passando a inserir neJa o art. 133. Buscou,
portanto, V. EXª fazer com que houvesse o r-~speito a um
princípio constitucional dos mais caros ao ordenamento
jurídico, que é o Princípio do Devido Processo Legal.

Sr. Presidente, como corolái ia desse princípio
temos outro, que é o Princípio da Igualdade das Par
tes do Processo. Se, por definição legal, teremos uma
parte que pode estar, no processo, desacompanhada
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de advogado, enquanto a outra parte esteja acompa~

nhada de advogado, estaremos consagrando uma
desigualdade entre elas.

Portanto, Sr. Presidente, essa regra do art. 133
vem consagrar o Princípio do Devido Processo Legal.
No momento em que se extingue essa regra, está-se
fazendo uma alteração indigna no devido processo le
gaI.

Sr. Presidente, quero ressalvar meu ponto de
vista pessoal no sentido de que essa regra deveria
permanecer. E digo mais, Sr. Presidente. O fato de ter
sido retirada agora não pode significar a revogação
desse princípio. Apesar de o Supremo Tribunal Federal
não entender que é inconstitucional a Lei n2 9.099, do
meu ponto de vista ela é claramente inconstitucional
nesse particular.

Por essas razões, quero justificar meu voto neste
momento.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a
palavla.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, aviso que a Relatora está votando "sim" e que aqui
neste plenário a democracia é plena. Hoje temos o PT
votando com o PFL e com o PMDB. Assim é a votação
nesta Casa: ninguém vota "sim" com a Relatora. É as
sim que tem que ser, é a democracia, é o resultado do
Plenário da Câmara Federal. É assim que vamos fa
zer a reforma, Sr. Presidente...

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA a
palavra.

O SR. MARCELO DéDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que
conste dos Anais que, muito embora favorável ao texto
da Relatora Zulaiê Cobra, que mantém a exigência da
presença do advogado também nos Juizados de Pe
quenas Causas, fui derrotado em discussão interna do
meu Partido. Como militante disciplinado, acompanhei
a posição majoritária da bancada evotei "não". Mas te
nho o direito e até o dever de deixar consignado que
concordo absolutamente com a tese aqui defendida
pela Relatora, levada à tribuna pelos Deputados José
Roberto Batochio e Ricardo Fiuza e aqui também de
fendida pelo Deputado José Antonio Almeida.

Quero crer que a presença do advogado é a ga
rantia de um tratamento igualitário entre as partes e é,

sobretudo para os mais pobres, a garantia de que
seus pleitos terão o acompanhamento técnico qualifi~

cada, para que se faça justiça sem qualquer espécie
de desequilíbrio na defesa dos interesses que estão
em conflito. Daí minha posição pessoal.

O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB a
palavra.

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neces
sito de uma explicação. Às 18h, instalar-se-á no
Senado Federal a Comissão Mista para analisar a
medida provisória do salário mínimo. Alguns Depu
tados - sete titulares e sete suplentes -, teremos de
participar dessa instalação. Não sei como devemos
proceder com relação à votação, se justificamos de
pois da volta dos trabalhos da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a V.
Exll que profira o seu voto evolte à Comissão. Como há
um espaço de meia em meia hora mais ou menos, o
Deputado pode votar aqui e retornar à Comissão.

OSR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
a palavra.

OSR. ALEXANDRE CARDOSO (BlocolPSB- AJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
bancada do Partido Socialista Brasileiro tem como nor
ma a votação unificada. Quero registrar aqui o encami
nhamento dado pelo Deputado Djalma Paes e, em espe
cial, a posição do Deputado José Antonio Almeida, que
mostrou a importância dessa matéria, mas o sentimento
eaposição da bancada é o de não se abrir em votação a
não ser na excepcionalidade, o que não aconteceu ain
da. Então, quero registrar a posição do Deputado José
Antonio Almeida, que votou e acompanhou a matéria,
apesar de ter encaminhado de forma diferente.

Acho da maior importância que a unidade da
nossa bancada se mantenha. Esse é um agradeci
mento público da bancada ao Deputado José Antonio
Almeida por nos ter acompanhado nesta questão.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a
palavra.

OSR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamen
tar PSDS/PTB recomenda o voto "não" e explica: a Lei
nl:I 9.099 não proíbe a presença do advogado nas
causas inferiores a 20 salários mínimos. É facultativo:
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o cidadão que quiser ter um advogado, e é conveni
ente que tenha, leva o advogado para participar do
seu pleito, da postulação de seu direito. Mas isso não
é obrigatório.

A Lei nll 9.099 tem funcionado bem, e é por isso
que não podemos acompanhar, neste caso específi
co, o voto da Relatora do PSDB, a ilustre Deputada
Zulaiê Cobra.

O nosso Bloco PSDB/PTB está recomendando
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Srs. Deputados que estejam em seus gabinetes
ou em outros locais da Casa, venham ao plenário.
Estamos em processo de votação nominal, e V. Ex!!
sabem que a presença no painel durante a votação é
que registra a presença na Casa.

Vou darmaisalguns minutos e encerraravotação.
OSR. LUIZ MOREIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. LUIZ MOREIRA (PFL - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fa
zer uma pequena comunicação. Queria dizer a V. Ex!! e
a todos os Srs. Deputados que hoje eu pedi meu desli
gamento do Partido da Frente Liberal através de um do
cumento encaminhado ao Presidente do Partido, Sena
dor Jorge Bornhausen, e automaticamente à Presidên
cia desta Casa, tendo em vista alguns acontecimentos
que ocorreram na semana passada com a eleição da
Presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia.

Realmente, cometi alguns pecados. Por estar há
nove anos na Comissão de Ciência, Tecnologia, Co
municação e Informática, pensei que realmente não
era propício que um companheiro que não tinha ne
nhum compromisso com ela fosse para lá, ainda mais
um companheiro que saía da Comissão mais impor
tante desta Casa para ocupar sua presidência. Meu
segundo pecado foi ter achado que cabia a esse
Deputado disputar essa eleição. Saí até para poder
concorrer como candidato livre, em vista do grande
relacionamento e do trabalho que tenho feito naquela
Comissão. Esse intento não foi possível porque, nes
sa hora, fui destituído como membro da Comissão.

Queria dizer a V. Ex!!, Sr. Presidente, que já dei en
trada a uma emenda ao Regimento Interno desta Casa
propondo que os Líderes não tenham esse direito total
de, aqualquer momento, destituirqualquer Deputado. Na
realidade, se os Líderes estão na Liderança é porque fo
rnos nós que os colocamos, eprecisamos de bom enten
dimento para que isso possa ocorrer.

Essa era a minha comunicação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero

pedir aos Srs. Parlamentares que não se manifestem

sobre matéria que não seja atinente à votação. Vamos
apenas encaminhar a votação.

Vou encerrar a votação.
O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem. ~

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~ a
palavra.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rogaria a V. Ex!
que esperasse mais um pouco, devido à importância
do DVS.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Deputados, venham ao plenário!
Há 450 Deputados ria Casa. Relembro aos Srs.

Parlamentares, especialmente aos que nos ouvem de
fora do plenário, que a presença é dada por voto. De
modo que estão alertados para essa circunstância.

Temos a votação da Reforma do Judiciário e,
logo em seguida, a da Reforma Tributária, questões
da esfera do Poder Legislativo. Temos que nos auto
prestigiar. Esta emenda nasceu e foi trabalhada no
Poder Legislativo, assim como o texto da Reforma Tri
butária. Temos pois que votar essas matérias.

O SR. LUCIANO BIVAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~ a
palavra.

O SR. LUCIANO BIVAR (PSL - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer)"':'Tem V. ExA a
palavra. '

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem, quando alcançamos o número de 360, 370 vo
tantes, V.Exa. encerrou a votação, o que deixou os
Deputados de sobreaviso para as outras votações.
Acredito que, se o mesmo critério for adotado hoje, os
Deputados ficarão de sobreaviso e virão rapidamente ao
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação. Anuncio o resultado.
Votaram:
Sim: 27
Não: 374
Abstenções; O

Total: 401
É suprimida a expressão destacada.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO ToIaJ Toc.ntIM· •

lIAItANHAo
AJl*1oo FI"", PMOB PMDBlPSTIPTN -CourBandOlra PfL -CootaF_ PfL NIo

Propoolçlo: PEC NO l1li2· DVS NO 41· PFL
E1Joeu Mau", PPB -GMtIovaer,. PMOB PMJBIP8TIPTN NAo
.-0..- PSDB PSDBlPTB -Inldo V......,. 2I10>I:IOOO IN> .lM6 Antonio AImM2ai PSB P8B1PCOOO NAo

fim VotaçIo : 2tI03I2Oilll1Mlll tMiuro FIICOIY PFL NIo
","_m a Votoçlo:_1lT_·1':~ Nlce LobIo PfL NIo

P-.:frof!..-rMIndM PFL NIo-- PMOB PMDBlPSTJP'TN NIo

RMgltA4Ad'V9t1e1o -- PBDII PllDIlIPTII NIo

lllm 27 T_ Maran_ '12
NIo 374 ~o caARA
-1\ÇIo O PlIOM'TB. NIo _Mlmho PBOB P8DBIPTB NIlo

Tota' da VoIaçio 0101
PIIllM'I'IlPTN. Mio Almeida do .-.. Pt. PUPlIL -PA. ·NIo AnIbIlGomM PM08 PMDBII'BTIPTN NIoPT·'" AnlonJoe.- PtIOB P8D8/P'TB NIo
PI'B·NIo AnIOnJo.loM_ PMDIl PMOBlPSTIPTN NIo
POT·SIm Amon_ PBDII P8D8/P'TB NIlo

M1l
PIIlII'CDClIl. Mio CIllqulnho F_ P8DII P8DIIIPTB NIlo
PlJPlL·Nio Eunk:Io o........ PMDB PMDBlPSTIPTN

_
0102

PPI·M" In6cIoAmJda PCdoB PSBlPCOOB

_
TotIlQUOftIm py·SIm .IoM1JnI.- PP8

_
OOV"NIo .IoM_ PT NIo1.80__

PBDII PSOBIPTB NIlo_-.. PBDB P8D8IPTB

_-- I"MDB PMDBlPBTIPTN NIo
NoIoon Otooh PBDII PBOBIPTB

_
Plnhoilo landim PMOB PMDtIIPBTIPTN NIo

Dbe1ruç1o Rarmundo Gom.. de~ PBDII PSOBIPTB NIlo
Rommol FoI6 PBDII PSOIllPT8

_
!WfgJo_ P88 P8IlIPCOOB NAo
lJbIta1an~1a< P8DII PSOBIPTB NIlo_......

PtlOB P6DBIPTB NIo

Pa_ Bloco Voto T_~:21

RORAIMA PlAUI
A1r1ooC_ PPS N60 AlIolLIna PSOB P8D8/P'TB

_
Ak:oIta Almeida PMDB PMOI!iI'STIPTN Mio B,8.6 PBDII PSDIIIPTB NIo

AmlrSi PrB Mio CIro NoguoIna PfL

_
Elton Rollnoll PFL Mio GeHMIkfo 1..1M PMDII PMOIWSTIPTN

_
Lulc Barboui PFL Mio

_F..- I'FL -JoaaH.nr1qulI PMDII PM0BIP8T,prn

_
_AratlIo PL PLJI'SL Mio MulNDo!MO PFL NIo

TolaI_ • p_~ PI'L NIo

_'" Them~tocMI: 8ampelo PMDII PMDBlP8TIPTN NIo
W~Dloo I'T -MIonIo FoIIlo PST PMOSIPSTIPTN NIo

Dr Benedito 0_ PrB Mio
T__'10

Evtndro 1oI11homon PSB PBIl/PCOO6 NIo IIIO_DO~

JurandI JUAI'6Z PMDB PMOBIPSTn>rn NIo RIO GRANDE DO NORTE
TolaIAmapi 4 Ana CalaclnoI PMDB PMDBlP8TIPTN NIo

pARA
HlnriquoE__

1"MD8 PMOIl/PSTIPTN NIo
Lalra_ PMOR PMDBlP8TIPTN NIo

Anl-x>Vala PSOB PSOBIPTB NIo l.aYoIIiIr~ PFL NIo- PT NIo MiJclo86 fMjR fMjBIP8T1PTN NIo
Geraon P..... PPB MAo NeyI.opM PA. NIo
Giovannl Queiroz POT SIm
Jorge CoAta PMDB PMDBI!'5TIPTII MIO T"" RIo_doNorIt' •

JotéPnanlO PMDB PMOBlPSTn>TM NIO PAltAlBA
Joou6 Benll!oon PTB PSOOIPTB Mio Ad"""'_ PA. NIo
NidM RJbeIro PSOB PBOeIPTB NIo ArmandoAbIlo PMIlIl PIoI)B/f'STIPTN NIo
JtI•.an PInto PSDB PSDIlIPTB NIO A-.ztJ«_ PT Neo
Paulo Roclla PT Mio canoa Dungo PMDII PMOB/PSTIPTN NIo
RMnundo SlIntoe PF~ 1110 DamIIOF_ PMOIl PMOB/PSTIPTN NIo
_lido Leal PTB PSDBIPTB NIO ElI1Iln_ PA. NIo
Voldlr Gonzo< PT NIo

'naIIdO~ PSDS PSDBIPTB Sim
VIc Plroo FranGO PA. NIO -- PFL NIO
ZeIvlIdo Coutinho PSOB PSDBlPTB NIo T__'.

Total Pri'115

AMAZONAS
P~O_G«aldo

PFL 1110
Arthur Virgnlo PSOB PSOBIPTB MIO

AlTT1MIdo-' PMDB PMDBlP8TIPTN NIo
Atu.. un. PFL NlIo canoa_ PSOO PlIDBIPTB 1110
ElAwRlbelro PFL NIO ClomonlIno CDelho PPS MIO
FrancItoo Clorolo PF~ NIlo

Dlo*naP- PSR PllSIPCDOIl MIO
LtJl>Fomondo PFS NIO

EduerdoClmPOa PU P8BIPCOOB NIO
_Avollno PFL NIO

F_Ferro PT NIO
SM.. camara PTB PBOeIPTB NIO

Inoc&lcIo OlIvolra PFL NIo
VIll'lUU GrazzIotln PCdoB PSBlPCOOB NIo

Joio CoItiQo PMOII PMOBIPSTIPTN NIo
TotIIIArwaon... JoaqUlm FrancIaoo PA. NIO

~lA JooI De Holanda PFL NIo

Agnaldo Muniz PPS NIO .10M Mondonça-" PFL NIO

Coofllclo MOUrJI PMDB PMDBlPSTIPTN NIo Jooe WcIo_ro PFL NIO

Eurlpedetl MI"",da PDT Sim LudanoBIIN PBL P\A'5L NIO

ExpodIloJ~_ PFL NIo l.lIlzPlauh)O>o P80B PSDBlPTB /llo
Mltonca_ PTB PSDIIIPTB Ilfoo _deJolol P80B PBOIIIPTB NIo

S«glo ClIl'Valho PSDB PBOBIPTB NIo o.WIido Coelho PFL NlIo

ToIal FlDndonIa ,. PodroCorrIII PPB NIO

Pedro l!ugINo PPS /llo
ACRE -- PA. 8lm
_Co_

PFL NIoJ..._",
PSL PIJPSL NIo _carwlho PMOB PMOB/PSTIPTN MIO

MárdoB_ PPS NIo
_c-.u PPB NIO

Marcoa Afonso PT NIo T.... .....-:22
NIJonMourIo PT NIo ALAGOAS
lUrgIo Barros PSDB PSOBIPTB NIo AII*loo COtdeIro PTB P80BIPTII NIO

ToIal A.... :. Auguato_ PPB NIo

TOCANTIIl8

_1Ido_
PBOB PllDIIIPTIl ....

_Jorge PTB PSDBlPTB MIO JoIIquin BtIIo PT -Dorcl CooIho PA. NIO Jooe1lloma lIcroO PA. -F"""'JÍlI'IIor PMDB PMDBlPST/PTN NlIo Lulz~ P8T PMDBIPlITIPTN NIo

JoIoRblr'o PFL NIO ClIavoC_ Pt.lOB PMDBlPBTIPTN ....
o.WIido Ralo PMDB PMDBlPSTIPTM NIo 119~ PPlI Ilfoo

_ri\morldo PPS NIo
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OOI.Ú RIO DE JANEII{O
EuletMorala PMDB PMDBlPSTIPTN NIO AyrtonXeth: PPS NIO
GeoYwlFraltu PMDB PMDBJP8TIPTN NIO Blapa Rodrfguea PL PLlPSL NA<>
JovalrARntH PSDP PIlDBIPTS NIO CIIrtoe S.n~r\lI PT NIO
JUCluSnhII PBOB PllDBIPTB NIO Coronel Garclll PBOB PBDBIPTS NIO

UdlaC<l1non PSDS PSDflIPTS NA<> PIno Femlnd.. psoe PBD9IPTB NIO

L.-Vlnllo paDa PSD9IPTB NIO Dr.Hefeno PSOB PSDBIPTB NIO
Norberto Telxen PMDB PMDB/PSTIPTN NIO EduardoP... PTB PSDilIPTB NIO

Pedroc.- pBD8 PSOBIPTB NA<> ElJieo Mlnlnda PP8 Sim

Pedro Chavea PMD8 PMDBlPSTIPTN NIo Fernando GonÇllivH PTS PSDBlPTB NIO

PedroWU.on PT NIo FrancNco Silva pST PMDBlPSTIPTN NIO

Robwta satNn PPB NIo I6dIoRo.. PMDB PMCBlPBTIPTN NIO

RonakkJc..do PFL NIo Jair Boft;on.-o ppB NIO

vnmlrRoçM PFL NIo Jon<Ilr1l FOCIhlll PedeB PsB/PCDOB NIo

ToWOo,," 13
JoaoMend_ PMD8 PMDSlPSTIPTN NIo
J_SomPO/O PDT Sim

MATO OI{DlI8O DO aUL JQJCIeWI.on PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
a.nwHlM"f..-relra PT NIo Lut. eoo.rdo PDT Sim
_Derzl PUDe PMDBJPSTIPTN NIo Luiz RJbeIra pSOB PSOB1PT8 NIo
M~Flll1o PMD8 PMDBlPBTIPTN NIo LulzS4rg1o PT NIo
NelaonTrad PTB PBD9IPTB SIm Milton T.-n.... PT NIo
Pedlo Pedroaalen PFL NIo MlroTl!tIXel,. PDT Sim

T_ Mo'" llroMo do Bul : S PauloFoIjó PSDB PSDB1PT8 NIo

..MANA
RodrlgoMoIlo PTB PSOB1PT8 NIo

Abolordo Lu.... pFL NIO
Ronlldo C_COtIho pSOB PSD81PT8 NIo

AlfOllIlOC8m-.gQ PFL NIO
Rubem..-uo PFL NIO

AIrton Rowd. P80B PSDB!PTB NIO
SlmloS...lm PPB NIO

ChJoo di! PrlnceH PSDEI PSDBlPTB NIO
ViVlldo Borbou POT NIo

DIlcouSp_ PPB NIo ToIal Rio dII JaMlro. 32

Dr~fnh. PT NIO aAO ..AULO
f'l6v50Ama PSOB PSDB/PT8 NIO Alberto Gokfm." pBDB PSDBIPTB SIm

GiUltavo Fruet PMD8 PMOBIPSTIPTN NIO Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCOOB NA<>

Ho<muP_ PM08 PMOBIPSTIPTN NIo _ Morea<I..,to PT NIo

IrIoSImOu PTS PB081PT8 NIO Andrt BenenJ PSOS PllOIlIPTB NIO

lvanloGuerra PFL NIo AnIon5Q Kandlr PSOB PSOBIPT8 NIo
J_c.rlooM__ PTB PSOB1PT8 NIO AnIonloP_ PT NIo

..-JtI..... PP8 NO. ArUndoCh~. PT NIO

Luiz carIoo _Iy PSOB PSOBIPTB NIO /\moldo ForIa do N PP8 Sim

_MlIloo PT NIo AmIlkSo PMdeIra PSOB PSDSlPTS NIO

Max RoHnmWV'l P8DB PSOB1PT8 NIo hyKara PPS NIooN__

PP8 NIo Bllpo wan<terval pL PL/PSL NIo

Odnlo Balblnottl PSDB PBOSIPTS Nao ClovIoVoIpl P8D8 p8DB/PT8 NA<>

0MY0lnt FIho PP8 NIo Co<aucl !lobr1nho PFL NA<>

o.mar 8emIgIlo PMOB PMOBIPSTIPTN NIo CUnhe Bueno PPB Sim-- paDO PSOB1PT8 NIo DeVeI.aco PSL PLlPSL NIo

Rlcar<follelToo PPB NIO Dolftm NotIo PPS NIo

RubeM Bueno PP8 NIo Cr.H6I1o PDT SIm

Wem_Wandww pFL NIO DuMJo Pa.-achl PTB PSoBIPT'B NIo

T_P....·24
Edlnho_ ppll NIo
Eduordo Jorge PT NIo

UNTA CATARINA ........... 1<0_ PPS NA<>_IoColtoo__
PFL NIO Fem.-.do ZUppo POT SIm

CarlIlo-" PT NIo ..... Bomordl PT NIO

MINAI GERAIS
aAOPAUlO

Donlodo CIolro PSOB PSOBIPTB NIo
ElluuRoMnde pFL NIo

JIIr Monoguoll PT NIo

Fomondo01n1z PMDB PMOSIPSTIPTN Nlo
Joio Horrmann Notó PPS NIó

GMmor MKhltdo PT Na. JoIo Paulo PT NIo

GIycon Torro Pinto pMDB PMDBlPSTIPTN Na. Jorge TlIdou Mudolon Pt.IDB f'i,(OBIPSTIPTN NIó

HtII.Coota PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
JoHdllAb"", PTN PMDBlPSTIPTN NIó

Horc:llIlnoAn(jlInettl PPB NIo J"'" DI"*' PT NIl>

Illrohlm Al>l-Ackel PFB NIo JoH Genolno PT NIo

JIIme M&rlIno PFL NIo JoHfndlo pMD8 PMOBIPSTIPTN NIó

JoioF_ PT NIo ....,- PT -"-M~hIu PMDB PMDB/pSTIPTN NA<>
JoH Roberto lIIolochlo pDT Sim

JOOI_ PS08 pSD81PT8 NIO
Julio BomOClhlnl PSOB pSOBlP1B -JIlIIoDelgedo PMDB PMOBIPSTIPTN NIo Lam.rtJnePoHl. PHlB PMDBlPSTIPTN -LMlV....11a PFL NIo luiz Antonio Fleury PTB PSOBIPTB NIo

LInooInP_ PSL PL/PSL NA<>
Lulza ErundJno PSS PSBlPCOOB -_ Ralnoldo Mol'llr1l PFB NIo Maluly Netto PFL -Uortoo dó CIlImó lM1l PT NIo Marcco CInlro PL PLJ1'SL -NJmIrlD M/landa PT NIlo MedeIroI PFL -OdlllmoLelo PPB NIl> MIchoITemtr PHlB PMDBlPSTIPTN ArL 17

OIin'IpIoPIrM PDT Sim MItonMonU PHlS PMOBIPSTIPTN NIó

O....InioP....... PMDB PMDIl5'STIPTN NIo Nilo RodoIfo PUD8 PMOBIPSTIPTN NIo

_on RDdrIguH PL PL/PSL NIo NlIIson MwquezoIG PTB PSOBIPTB NIo

~srant PFL NIo
Neuton Lin. pFL NIó

RomolAnizlo PFS NIo Poulo Kobo)uhl PSDB PSDBIPTB -Romeu Qllalroz PSDB PSDBIPTB NIl>
paulo uma PUDB PMDBlPSTIPTN NIó

Rc>noIdlI VMt<lIICOlIIoI PFL NIl> Prc/eoIQr 1lI1z1nho PT -SonoIvaFollpe PMDB pMDIl5'STIPTN NIo RIaIrdo_nl PT NIo

Il6rgIo M1rIlIIda PCdo8 PSBIPCDOS NIo RIaIrdo l2ar Pt.IDB PMOBIPSTIPTN NIo__!to
PMDB PMDBlPSTIPTN NIo RubansFu~ .. FPS NIó

VlrgllloGu_ PT NIo _ZknbIIdI PSOS PSOBIPTB NIó

_MedIoU PSOS PSDBIPTB NIo 80mJlllla D6Iia PSDB PSDBIPTB NIó
W__GUIa

PTB PSD81PT8 NIo S!vlo TDf1'llII PSOB PSDBIPTB NIó-- PMDS PMDBlPSTIPTN NIo Vadio GOIlIM PPB NIo

zaa_ PFL NIo V_CoolaNolD PL PLlPSL NIó
W_8IIuItIono PPB NIó

TCIIII._Gt..... 40 XlcoCll82lonc PSDB PSOBIPTB NIó
UP!RITO lIANTO ZUlllll CCIlra PSDB P8DB1PT8 Sim

AIoIzIo 8anlDl PSDB PSDBIPTB NIo ToliIIUo_:lII
FIURDn PSDB PSD81PT8 NIo
Joioe- PT NIo MATOGROUO

_CIIlDIEllu PTB pSD81PT8 SIm CtIId1a PfnhoIfo PFL NIó

Mo>< Mauro PTB PS08IPTB NIo OSVIIkIDSObrlnho P8DB PSDB1PT8 NIo

NIlIon ElIIano PPB NIo PoclroHocvy PSD8 PSDBIPTB NIO

RIc:anlo Fonço PSDB PSOBIPTB NIO
_dllF_ PSOB PSD8IPT8 NIó

RllI Camata PMOB PMDBlPSTIPTN NIo ToloIlIIatD Orouo' 4
Total EopIrIo _ .• DISTRITO FEDERAL

RIO DE JANEIRO
.-JberttaFrogo PMDB PMDBlPSTIPTN NIó

AJcIana A1h1Yda PPB NIo Genlldo MogoIo PT NIo

AkkCIbral PSOB P8OBIl'TB NIo .Jorge- PMDB PMDBlPSTIPTN NIó

_Cordotro PBB PSBIPCOOB NIo MIIlloAbocl.. PSOB PSDBIPTB NIó

AmerIndlI do e-lho PFL NIl> RIcardo Noronha PMDB PMDBIPST.PTN NIo

_doOIIvol.. PFL NIl> Tolol_Fodonl'S
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CIOIAa
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está pre-EuIotMoraIl PMOB PMD8IP8T1PTN NIlo

o.ovonF_ PIIOS Pl!DM'tITIPTN NIlo-- pllDB PllDBIPTB ..., judicado o requerimento de destaque n2 50. Passare-
Joqulnha pllOB P8DM'T1I Nilo
LldlllQu,,-> PllOB P8DM'TII NIlo mos à segunda votação....-v_ PllOB PIIDBIPTB NIlo
_IttlTooI_ pl.lDll pl.lD8IPtJTlFTN NlIo

Solicito aos Srs. Deputados que orientem suas-.,c.- F'8DB PllOIlIPTB NlIo

-~
pl.lOB PMOBIPllTIPTN NIlo

_WIoon PT NIo bancadas de forma rápida e objetiva.-- PPB NlIo

-~
PFL NIlo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre-- 1'1'1. NlIo
T__' 13

a mesa Destaque da Bancada do PFL n2 66:MATO QROAO DO MIL-......rF_
PT ...,

PWMoo.rz< PMD8 PMDBJP8TIPTN NlIo
DESTAQUE DE BANCADA NR 66

_F_
PI!DII _JPTN NIlo

_Trod P'TII PIIDIIIPTI ....-- PI'l. NlIo
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,T___do .... "

pAftAHA Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do-...-. PFI. ...,
NIonoo ComWIlO PI"L Nilo

art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos
__o

pSOB PflDIIIPTB Nilo
~,,"1'1InooM PllOB PSDIIIPTB NiloDIoou_

"PS NIlo Deputados, destaque para votação em separado daDr._ PT NIlo
_Amo PI50ft plIOIJI!"TB NIo alínea c, do inciso I, do art. 102 da CF, constante doo.-.. F_ "MOS PI!OIIII'lITIPTN NlIo-....- PMOB PMDBn'STIPTN .....

art. 14 do Substitutivo da Comissão Especial, e, comokloll_ PTEI PIlDM'TB NlIo...,10_ "FL ...,
conseqüência, da alínea a do- inciso I, do art. 105 da~CortooM_ PTB P8OIIiI'TB ......-.- - NIlo

Lulz Co<Ioo HouIy PSOB PSDIIIPTB NIlo Constituição, na redação dada pelo art. 20 do Substi-_1!0400 PT .....
Molc_monn "lIDEI l'IlDlI.1"T1I NlIo tutivo da Comissão Especial. ,--- I'PB ....,
Odllo_ PBDB PllOIIIPTB Nilo
"",,",,"FIho PPB NIo Sala das Sessões, de de . - Inocêncio Olivel-oornor_

PMC8 PMOB/P8TIPTN NIloAo__
PllD8 P/IDIlIPTB ...,

ra - Líder do PFL.
_.........

PPB ,...,--- PPII NIlo
w_w_ PFL NlIo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - VOUT__ '"

lIANTACATAJUNA submeter a votos o seguinte dispositivo destacado:AntOnio c.rtM KDnder AaIS PFL NIlo
CWII10MllrM PT .....

IAIlTA CATARtlA
"Art. 14.................................................

EdnhoBez PI.I:lIl pt,I)MSTIPTN Nto "Art. 102...............................................
EdIIon Mlkino Pt.llB PI.IlBIPSTIPTN NIo 1- .........................................................
FemuIoCmfa POT llIn
lt.Igo llIehI PPB NIo ................................................................
JoIoPlzzlilallf PPB NIo c) nas infrações penais comuns, en-
JoIÓ CIIloI VIeiB PRo NIo
Plldro llblcolIt PFL NIo quanto no exercício do cargo, e nos crimes de
RIiroldo ColomlJo PFL NIo responsabilidade os membros dos Tribunais
Rnlo 'JlInna PMOB PlIlBiPSTIPTN NIo Superiores e os chefes de missão diplomáticaSnl'fn VIlllOO POT SIm
It't:enleC8'oprelO PSOB PSDBIPTB NIo de caráter permanente; (NR)
ToIIIhItaCIárInl: 13 E como conseqüência, a alínea a do inciso I do
RIO GIW/OE DO ltK.
MIIJJ PrIIlo PT NIo art. 105 da Constituição Federal, constante do art.
AklonDW POT llIn 20 do substitutivo:
Alceu Colo POT Sin
hJguÂl NrrdeII PPB NIo "Art. 20.................................................
CI*lRllllB PTB P8DIlIP1B llIn "Art. 105...............................................
e--Sdlbner PKl6 PMOM'STIPTN Nto
o.cIIlo Perondl PMDB PMDBIP8T1PTN Nto 1- .........................................................
EnIo BIOCl POT llIn a) nos crimes comuns, enquanto no
FIllWIdo Ma'ronl PT NIo
F"J!lnkJr PPB Nto exercício do cargo, os Governadores dos
.klIloRedeck!r PPB Nto Estados e do Distrito Federal, e, nestes, en-
1.1* CIIIoI Heilm PPB NIo
LulzMliwd PT NIo quanto no exercício do cargo, e nos de res-
..... Rlleio FIlo PMDB PMDIlIPBTIPTN NIo ponsabilidade, os Ministro de Estado e os
NdIon MrIchean PSOB PSOBIPTB NIo Comandantes da Marinha, do Exército e da
0MId0 B/oIdIi PMDB PMDB.4'STIPTN NIo
PUlPain PT NIo Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52,
ROOmNgIIliIa PHDBS NIo I, os desembargadores dos Tribunais de
8)lMII GuemlI PMDB f'toIlBIPSTlPTN SIm

TeImoKill PPB MIo Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os
VlIIde<:l 0IYIIra PT NIo membros do Tribunal de Contas da União,
WIIidorI*D l'1orI'ItIlIe PT NIo os membros dos Tribunais de Contas dos
1011I RIo Gnndt doN: 22 Estados e do Distrito Federal, os dos Tri-
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bunais e do Trabàlho, os membros dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios e os do Ministério Público da
União que oficiem perante tribunais. (NR)

o SR. PRESIDENTE .,(Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes. Antes, po~ém, a Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, só quero
noticiar que, neste destaque de bancada do PFL, há
um acordo para votarmos "sim" e afastarmos o Desta
que n2 66, do PFL, para, em seguida, votarmos a
Emenda Aglutinativa nl2 11, que dará o foro privilegia
do à volta do Tribunal de Contas da União ao Supre
mo Tribunal Federal, qU,e eu havia tiJado. Portanto, es
tou concordando em que se volte ao texto, como está
hoje na nossa Constituição.

Nessas duas votações há acordo entre todos os
partidos.

O SR. CORNÉLfo RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a
palavra.

O SR. CORNÉLlO RIBEIRO (PDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme ori
entação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Líderes estão de acordo?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. President~, sim. A nossa
emenda visava a que os Ministros do Tribunal de Con
tas da União continuassem com foro privilegiado no
Supremo Tribunal Federal. A essência é a seguinte:
quem julga as contas dos Ministros do Superior Tribu
nal de Justiça são os Ministros do Tribunal de Contas
da União. Então, quem julga as contas não pode ser
julgado por esse órgão, mas por uma instância supe
rior, que é o Supremo Tribunal Federal, como está na
Constituição atual do País.

O sentimento da Relatora é aperfeiçoar, moderni
zar, melhorar a Reforma do Poder Judiciário. Como, in
felizmente, não se pode retirar, vamos votar pela manu
tenção do texto da Relatora, e aprovar a emenda agluti
nativa que preserva o direito, essa tese que defende
mos, de que os Ministros do Tribunal de Contas da
União, que são julgados pelo Superior Tribunal de Justi
ça, não podem ser julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça e, sim, pelo Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou re
gistrar no painel. Todos votam "sim"?

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se seguir
mos essa diretriz traçada em função do acordo, temo
que venhamos a deixar os Ministros de Estado passí
veis de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça,
e não mais pelo Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu gos
taria de saber se houve acordo ou não. Estou vendo
que os partidos não se entenderam.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso ex
plicitar de que acordo se está falando. Com relação a
esse DVS, todos nós, inclusive o Partido dos Trabalha
dores, votaremos para manter o texto. No entanto, al
guns partidos fazem desta votação um capítulo do acor
do que deverá culminar com avotação "sim" na emenda
aglutinativa. Nesse segundo ponto, o Partido dos Traba
lhadores não integra o acordo.

Irei à tribuna, durante o encaminhamento, para
apresentar as razões pelas quais o PT votará contra a
emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Mas, quanto a este tema, todos votam "sim"?

O SR. MARCELO DÉDA - Neste caso, nosso
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
no painel fica registrado o voto "sim" dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. SANTOS FILHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

a palavra.
O SR. SANTOS FILHO (PFL - PRo Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a Liderança do meu partido.

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB 
MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido. Obrigada.

O SR. WALDIR SCHMIDT (Bloco/PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-



12774 Quinta-f(:ira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
meu partido, () PMDB.

O SR. UNO ROSSI (Bloco/PSDB - MT. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do meu partido,
o PSDB.

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a orientação do partido, o PSDB.

O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos
administrativos, na votação anterior, votei "sim",
acompanhando o PSDB.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação do partido, o
PMDB.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto foi "sim".

O SR. RAFAEL GUERRA (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido, o PMDB.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PMDB.

O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei de acordo com a Liderança do PFL.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a orientação do meu partido, o
PMDB.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação da minha
bancada.

O SR. JOSÉ L1NHARES (PPB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estou tentando votar,
mas os assessores estão dizendo que só após a vota
ção poderão novamente organizar o painel.

Gostaria de dizer que o Deputado José Linhares
está presente e seu voto é "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA (Pv - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim". EnCl3.minhei o voto "sim" e me esqueci de
votar.

O SR. MOREIRA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, informo ao Plenário que o Su~

premo Tribunal Federal, hoje à tarde, por unanimida~
de, deferiu o pedido de medida cautelar impetrada
pela Confederação Nacional da Indústria, para sus
pender, até a decisão final da ação direta de inconsti
tucionalidade, a eficácia do art. 8~ da Lei ~ 9.960, de
28 de janeiro de 2000, nos termos do voto do Ministro
Relator, Sr. limar Galvão.

Esta importante comunicação que faço à Casa
está relacionada com a cobrança da Taxa de Fiscali
zação Ambiental pelo IBAMA.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (Bloco/PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a de
cisão do Supremo Tribunal Federal, sustando a taxa
do IBAMA, é mais um aviso para o nosso Governo.
no sentido de que temos de respeitar a ordem jurídi
ca no País. O princípio da anualidade foi violentado.
Não é por falta de aviso que estamos passando por
esse constrangimento. Não precisávamos ir tão lon
ge em busca de resultados, violentando a ordem jurí
dica.

Está de parabéns a Confederação Nacional da
Indústria por ter se socorrido da ordem jurídica e pro
tegido os seus direitos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
cerrar a votação.

Todos votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:
VOTARAM:

Sim: 356
Não: 2
Abstenção: 1
Total: 359
É mantido o dispositivo.
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LISTAGEM DE VOTÀÇ;ÃO Partido eloeo Voto
MARANHAO
JoéAntonJoA1mlkfa pse PSBJPCDOB SIm
Mauro Feeury PFL Sim

Inldo Vollçlo : 29.Il3l2OOO 18:05
Nk:eLobAo PFL Sim
PcdroFoml!fldoa PFL Sim

Flm Volaç1o: 29/03l200O 18:15 Pl'Kklltam I Volaçlo: IIIcholT_ ·18:42
Pedco Novals PMOS PMOBIPllTlPTN Sim

Total ......IIIo:10
CEARÁ
AdoffoMatfnho PSOB PSOBJ'PTB Sim

Rnulfidº d. VotadQ .AJmeldadeJIfUI PL PUPSL Sim
Sim 388 AnIbaJGome. PMOS PIJOBIPSTIPTN SIm
Nlo 2 Orlontaçlo AntonloCImbra18 PSOB PSOS/PTB Sim

Abatonçlo 1 Pl!DBIPTB· Sim AntOnio J"" Moia PIJOs PIJOBIPSTIPTN Sim
PMOllIPST1P1N. Sm AmOna-r. PSOB PSOBIPTB Sim

Total di Volaçlo 358 PFL·Sm ChiquInho Feitosa PSOB PSDB/PTB SIm

PT.S1m Eun(Ojo OIfvWR ?MOS PMOBJ'PSTlPnJ Sim

PPB·SIm l60AlcAntarIII PSOB PSOBlPTB SIm

POT·SIm
M~SIlMMO PSOB pSOB!PTe Sim

PSBJI'CtIOB·Slm
MllI'o Benevkles PUDe PMOBlPSTIPTN S""

Art.17 Nelson otoch PSOB PSDBlPTB Sim
PfJPSL·SIm PIn!1e1m LondOn PMOB l'MOBIPSTIPTN Sim

Total Quorum 389
PPS·81m RaImundo Gomes dI) Matos PSOB PSDBJPTB Sim
pv.SIm -- pse pSBlPcooe Sim
PHS·Sin Ub1ratanAgular PSOS PSOBlPTS Sim
GOV.-stm VJcMteArrudIl psoe PSOBIPTB Sim

TocaI CMl'It '17
PIAUI
ÁI1laLJra PSDa psOalPTs Sim
S S. PSOa PSOBIPTS Sim

Obstruçlo CirONogueü'8 PFL Sim
Gentvafdolaalaa PMOS PMOBIPSTIPTN Sim
Her4l:lItOFOftM PFL Sim
JoAoHenl1Q.u8 ?MOS PMOBIPSTIPTN SIm
MunaOerneI PFL S'm
Pa&eLendlm PFL SIm

PllUdo Bloco Volo
Themt.tocI8. Sampaio PMOS PMOBIPSTIPTN Sim
W.,lIlnafortDIu PT Sim

ROlWMA ,
Total Plaul: 10

Afrton Cascavel PPS SIm
A1cesle Almeida PMDB PMDBIPSTIPTN Sim RIO GRANDE 00 NORTE

A1mlrSA PPB SIm
Ana Catarina PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
e_linho RDJ.ado PFL Sim

EltonRo/loolt PFL Sim LalreRolado PMOS PMOBIPSTIPTN Sim
Luis Barbosa PFL Sim ~llerM.le I'FL Sim

Rob'rioAraúJo PL PL/PSL Sim M!I<:IoSl PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Ney Lopea PFL Sim

TotaJRoral... ·S
TotalfUoOrand.dDNorte 8

AMAPÁ pARAIs"
Badu Plcan"" PSDB PSDSlPTB Sim AdwtoPellln PFL Sim

Dr.B...dItoDla. PPB Sim Armando AbIDo ?MOS PMOSIPSTIl'TN Sim

Evandro lAijhomon PSB PSSlPCDOB SIm AWNlZJJfJrArroda PT Sim

FAUmaPal... PSDB PSDBIPTB Sim Car10e Dunga PMOS PMOBlPSTIPTN SIm

Tolal Amapá' 4
PutIdo Bloco Voto

pARAfllA
Partido Bloco Vota OamlAoFeltciano PMOB PMDBJPSTIPIN Sim

PARÁ El'raImMomls PFL Sim
An1VBldoVeJe PSDe PS08IPTB SIm Inaldo LoltAo PSOB PS08IPTB S,m
Bebê PT Sim Rk:ardo RJque PSOB PSOBlP113 Sim
GIIN1IOnPllrna PPB SIm Total P....ba: 8
Gkw8nnl Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB PMOelF'STIPTN - PERNAMBUCO
J0I6PrlMUl PMOB PMOBIPSTIPTN Sim ArltenloGllraldo PPL Sim
Niaon Plnto PSoB PSOB!PTB SIm CorlooBalDfa PSOS PSo8IPTB SIm
PalAo Rocha PT Sim Clementlno Coelho PPS Sim
Ralmundo santos PFL Sim DJalmllPaee PSS PSBlPCoOS Sim
ValdlrGanzar PT Sim Eduardo Campos pse PSBlPCOOB Sim
Vlc Plr&$ Franco PFL Sim FtlOllUldo F8IfO PT Sim
Zensldo Coutinho PSD9 PSoBIPTB Slm InaclncJo 0IJv00ra PFL Sim

Total Pari: 12 JaAoCol~ PIAOB PMDBlPST/PTN Sim

AMAZONAS
Joaquim Franci&co PFL Sim

ArthurVlrQrllo PSDa PSOBlPTB Sim
Joel De HoIlanda PFL S.m

ÃtJIaUn& PFL Sim Jo.é MendoOJ;B 8alaml PFL Sim

EulerRlbeiro PPL Sim José Mócio Morrtofro PFL Sim

luiz Fetnando PPS Sim LulzPlauhyllno psoe PSD8IPTB Sim

Paudemey Av.ellno PFL Sim Marca. de Jotu, psoe PSDBIPTB Sim

SH•• Clmara PTB paoBJPTB SIm Osvaldo Coelho PFL Sim

V.n....Grazzlotln PCdoS PSBlPCDOB Sim PedroCorrb PPS Sim

TolaIA_.7
Pedro eugenio PPS Sim
Rk:ItdoAUf,O PFL Sim

RONOONlA SaraHar C8MI1ho PIADB PMDBlPST/PTN Sim
Agnaldo MunIz PPS Sim SlIrgloGulNT8I PSOS PSOBlPTB Sim
ConMcloMoum PMOB PMOB/PSTIPTN Sim

Total Ptmlmbuco 20EurTped•• MIranda POT Sim
Expechto Junior PFL SIm ALAGOAS
MarfnhllRaUPi> PSDB PSOBIPTB SIm A1bónco Cordeiro P711 PSDBIPTS Sim
Nllton Capixaba PTB PSDBIPTB Sim Augulto Faria. ppe Sim
Silrglo CarvaJho psca PSOBIPTB Sim Helenlldo RJJeIro PSDB PSOBlPTB Sim

Total Rondonll 7
Josquém Brito PT Sim

ACRE
Jol6 Thomaz NonO PFL Sim

Jos6 A1eksBndro PSL PL/PSL Sim LulzoanlaJ PST PIADBlPSTIPTN Sim

MilCloBlttar PPS BIm
OIRVO C8Ihnlros pMOS PMoB!PST/PTN Sim

Marcot Afonso PT Sim Rsgi. Cavalcante PPS Sim

Nlllon MourIo PT Sim Tatall\Iagaaa •
S~rglo Barroc PSOB PSOBIPTB Sim SERGIPE

Total Acr.:5 Ade'ROI1 Ribeiro FSC Sim

TOCANTINS AuQu'!:o Franco pSDB pSDBIPTB Sim

AntOnio Jorga PTB PSOBIPTB SIm JargoAlbarto PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Dlro/Coalho pFL 8.Im Joa'Teles psoe PB08IPTB Sim

JoIoR1belro PFL Sim M"-Déda PT Sim

TotlIIJ Tocantins' 3
pedroVeledllrca PSS PSB!PCDOB Sim

IIARl\NHAo
TolaISorgIpo e

AlbIriecFl1ha PMOB PMOBlPST/PTN Sim BAHIA
CMar6andalrtt PFL SIm Claudio Calado pFL Sim
elil.uMot.1l'8 FPB Sim Coriolano SAles PMOB PMOBlPST/PTN Sim

GaalloVlaIm PMDB PMOSIPSTIPTN Sim EuJAcIo Slmlloo PL PL/PSL Sim

Joio Cutelo paDa PSDBIPTB SIm FranclItonlo Pinto PMDB PMoBIPST/PTN Sim
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- - -""- - v... lIÃOPAUl.O- -- PT ..-- PFL 80ft -- PlIDB P8llM'Tll ao_UmlI PCdoIl PSIWCOO8 SIm -- PlIDB P8CIWTB ..............- PFL 8Im -- PT ...-- PFL - MIndoct>lMQllo PT ..._w_
PT SIm

__doN ... ...-- PlIOIl PlIOIWI1I - -- P80B PIOIIIPT8 Ih_..-
l'eOll """"""" lIlnl ""'- PPlI ...-- - SIm

_W_
PL PI.-. ....-_- PFL 11m

Cl<Mov~ PlIDB l'8OIlIPTB ...
'-l.aurInllo PFL - Cunho"- f'I'Il ....-- l'l'L - POV_ PaI. PlA'81. ..
okJiIhI'JunIor PSOS f'8OIWI1I SIm PoIIlm_ PI'll Ih
a.-~ PFL 11m Dr_ 1'01" lllInLutz_ PFL 11m DI6>_ P'TII PIllIlIPTll 8Im
_Coolro

I'I'L 8Iln
EdInhc~ ... ...-- P80ll P80IIIPTB llIm........ PFI. srn _Jorllo PT 11m
-!(opu PPlI lllIn......~ PFI. srn Iono_ PT ...

-1nJja PMDB PMDIlIP8TIPTN SIm-- PFL lllIn -- PT ..
......- PllD8 l'llllM'TII SIm

'-Horrmonn _ ... ..-- PT llIm .-- PT 11m-- PT SIon JorlloTodooM<-. PIlDIl !'MDM'ST1Plll 11m--- PT ...
TolII_·rt --- PT Ih-- ---- POT .._<10_

PMIlIl PMIlIlIP8TIPTN lllIn .-- -- ....,.. ...
_do_ Pf'I. 111m

~-
l'MDll

_1P'nl ...._110_
PlIDB NOIIIPT8 lIInl Lutz_Aoury PTB PIIlIIPTII ..-- PIIlIl NOIIIPT8 11m ..-- .. PUIPCDOIl ...

CIlM*-Comoí'O Pf'I. 111m -- .... ..
~-

PlIDB NOIIIPT8 lllm
_ann

PL PlA'8l. 111m
lIInIblloCMn PlIDB NOIIIPT8 111m alIcólolT..- - _1PTll

1<1.17-- PfL lllm -- - _1P'nl ...
P..-DlnIz PfoIOB PMDlIIPllTA'TN .. -- .... lIin-- PT lllm -- - _IPTN

111m-- Pf'll 111m -........ PTB l'8OIlIPTB 111m-- l'f'lI lllm _LI/IlO PR. lHIn-- Pf'I. lllm ......,UII\o .... _1Plll ...-.- PT lIlm -- PT 11m
.-~ PMDB PMDllIP8Tn"TN 111m -- PT ...-- PlIDB P80IIIPTB lIlm

_1>lO' .... _.f'lN lllm1.Ml_ PI'I. lllm
-~ - 11m--- PPIl 111m -- PlIDB - lIfm_do COlmo IMO PT lllIn
_06rIlI

PIDII PIlllM"JII 11m-- PT - _T_ PIDII PIlllM"JII 11m
QdoImo"- l'f'lI - -- PI'II 111m

""'"""'- POr lllm
V-CoMNolo PL PlA'8l. ..

00nlInI0_ ~ PMDlIIPllT6'TN lllm
W__

I'I'B ..-- I'lllII 1'lllIM'TI Ilin

-~
PID8 - 11m-- I'I'B lllIn

_a.-. PllD8 P8DN'T1I lllm TolIIlIe_.11-- Pf'I. 8ft IIATO..-acl

.- - -- - Velo ....TOlMOUO-- C*M_
PFL .."

ll6ogIo- ~ PlllIIPCDOll SIm Ulo_ PIIIlIl NOIIIPT8 11m-- PMllI PMllBIPITIPTN 11m _doF_ PlIDIJ l'8DM'TlI 11m
VIrgIIo- PT - T___ '-- PIIOIl PI!DM'n --- PFL llIm llI&'IWfI'Ol'IDDAL-- Pt.lDB 1'MDlIIPllT6'TN -T....__:a2 -- PT ...
MPIIln'O lIAHTO Jo<JoPlnholro PI.tD8 l'MDlIIPllTiPTN 11m-- PIOB P80IIIPTB Illm -- PSDII PIDM'T8 .."...- PlIIl8 l'l!IllM"I1I SIm -- I'MDII _1ITA'TN ...
_o-- PT 8Im

T___:'--- PTII P8DM'TIl Illm CIOIAI-- PIOB P8DllII'TB 11m -- PMDB 1'MDlIIPllTA'TN ...-- PTII NOIIIPT8 SIm

No<o_
PMOII _1IT6'TN SIm_-.. Pf'll 8Im -- PIoIDII _IITIP'I'N 11m-- PIDB PIllIIIPTB 111m Juqulnho l'llCfJ PlIOIIIPTI 111m-- l'MDIl PMDllIP8TIP'\'lI 11m UdIo Cll*lon l'tlll8 ~ ...

TolII ....._:. ......-... l'tolDII _iPTIl 111m
_T_ PMDB _1P'\'lI ...

RIODII.lM~ Podroc.'lldo ... ~ Im
NllrCOlnl PIDII PSDIIoIPTIl Illm _a- I'MDII -.rTiPTIl ...-"-- P8II P8IIIPCDOIl 111m -- PT SIm
_doOllvo/nl Pl'I. 111m -- ..... SIm-- - ... -- l't'L SIm
lIopo l\odriauOO PI. Ft.-. 111m T__:12
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o SR. URSICINO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~ a
palavra.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o PFL.

O SR. ILDEFONÇO CORDt:JRO (PFL - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido, o PFL.

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~ a
,palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, antes de V. E~ anunciar a próxima votação,
quero fazer uma comunicação. O Deputado Moreira
Ferreira deve ter informado a V. Ex! que hoje, feliz
mente, o Governo - com a interferência do Deputado
Arnaldo Madeira, Líder do Governo, cuja postura elo
gio - anunciou a suspensão da Taxa de Fiscalização
Ambiental por noventa dias, para que, nesse prazo, os
boletos impressos e distribuídos sejam anulados e se
possa ver se há alguma alternativa.
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o projeto de revogação dessa taxa já foi apre
sentado, mas o Supremo Tribunal Federal, hoje à tar
de, por decisão unânime, determinou a suspensão de
sua cobrança.

Espero que isso sirva de lição para que proble
mas como esse não voltem a ocorrer, com cobranças
absurdas, descabidas, como essa que estava sendo
feita.

O SR. HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. HÉLIO COSTA (Bloco/PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com a Liderança do PMDB.

OSR. ROBERTO BRANT (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu voto foi de acordo com a orientação do PFL.

OSR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "sim", de acordo com o PDT.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei o voto da bancada do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa a seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA N2 11

Dê-se ao artigo 102, alíneas c, d e q, constante
do substitutivo adotado pela Comissão Especial a se
guinte redação:

"Art. 102 ..
1- .

c) nas infrações penais comuns, en
quanto no exercício do cargo, e nos crimes
de responsabilidade os membros dos Tribu
nais Superiores, do Tribunal de Contas da
União e os chefes de missãao diplomática
de caráter permanente;

d) o habeas corpus, sendo paciente
qualquer das pessoas referidas nas alíneas
anteriores; o mandado de segurança e ha
beas data contra atos do Presidente da Re
pública, das Mesas da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal, do Tribunal de



12778 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Contas da União, do Procurador-Geral da
República e do próprio Supremo Tribunal
Federal;

q} o mandado de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Presidente da República, do
Conglresso Nacional, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal, da Mesa de uma
dessas Casas Legislativas, do Tribunal de
Contas da União, de um dos Tribunais Su
periores ou do próprio Supremo Tribunal Fe
deral;

r} ..

Justificação

A presente emenda visa a aglutinar a Emenda
n2 11, dos Deputados José Priante, Bonifácio de
Andrada e outros (art. 103, inciso I, alíneas d, e, g eh,
constantes do art. 22 da Emenda), com o substitutivo
adotado pela Comissão Especial, objetivando resta
belecer a competência do Supremo Tribunal Federal
para processar e julgar, originariamente, nas infra
ções penais comuns e os crimes de responsabilida
des os membros do Tribunal de Contas da União; o
habeas corpus, o mandado de segurança e o habeas
data contra atos do Tribunal de Contas da União e o
mandado de injunção, quando a elaboração da nor
ma regulamentadora for atribuição do TCU (art. 102, I,
c, d e q).

No art. 14, inciso I, alíneas c, de q, do substituti
vo acima referido, foi retirado do Supremo Tribunal
Federal a competência de julgar os membros do Tri
bunal de Contas da União previsto no art. 102 da CF.

Ora, se para a indicação dos ministros do TCU
requerem os mesmos requisitos e qualificações exigi
das para indicação dos membros dos demais Tribu
nais Superiores (arts. 101 e 104 da CF) cujo foro per
manece sendo o do Supremo Tribunal Federal, e sen
do os membros do TCU, a Corte Suprema de Contas
do País, equiparados, em termos de garantias, prerro
gativas e impedimentos, aos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça não há como se fazer essa distin
ção (§ 32 do artigo 73 da CF). - Geddel Vieira Lima,
Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a Emenda Aglutinativa n2 11.

Quero, desde já, deixarclaro que, uma vez apro
vada a Emenda Aglutinativa n2 11, ficará prejudicada
integralmente a de n2 12 e, da mesma forma, a alínea
c do art. 102 da Emenda Aglutinativa n2 9.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vamos vo
tar a Emenda Aglutinativa n2 11, que possibilitará a
manutenção do Tribunal de Contas da União - TCU
no texto constitucional, como ocorre atualmente. Isso
não acontecia antes. Estamos, então, recuperando.

Agora, com relação à letra c, um momentinho,
Sr. Presidente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, penso que seria conveniente suspendermos a
sessão por cinco minutos, porque, na verdade, temos
de redigir uma s6 emenda das Emendas n~ 9, 10, 11
e 12 - das quatro emendas, temos de fazer uma.
Caso contrário, teríamos de retirar da votação as qua
tro emendas, e assim, realmente, a votação ficaria
prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já deter
minei ao Secretário-Geral que venha discutir este as
sunto com os senhores. Portanto, aguardo que V. E)(-!!
formulem uma emenda englobando essas emendas
mencionadas.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/pedoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto,
na votação anterior, foi de acordo com a orientação
do Bloco PSB/PCdoB.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação,
votei com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB MG.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PMDB.

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12779

o SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
~em revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou vendo
a Relatora assediada - no bom sentido - por vários
Uderes, e não sei quais são as conseqüências de tal
assédio.

Gostaria, pois, de sabê-lo, Sr. Presidente.
O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a

paJavIa.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei acompanhando a orientação do partido.

A SRA. ZULAI! COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vamos vo
tar então a Emenda Aglutinativa nS! 8, do Deputado
José Antonio Almeida, que. trata da composição do
Supremo Tribunal Federal. Ela vai de encontro ao
meu texto, que foi vencido na Comissão Especial que
trata da reforma do Poder Judiciário. No entanto, que
ro hoje recuperar o número de doze Ministros para o
Supremo Tribunal Federal. Portanto, vamos sustentar
~gora os doze Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, então, a Emenda Aglutinativa nº 8?

A SRA. ZULAI! COBRA - Sim, Sr. Presidente,
a Emenda Aglutinativa nS! 8.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa a seguinte

EMENDA AGLUTINATIVA N2 8
(Do Sr. Dep. José Antônio - PSB/MA)

Com base no conteúdo do caput do art. 101 da
Constituição Federal constante do art. 1S! da Emenda
nA 1S-CE, juntamente com o § 1S! do art. 102, constan
te da Emenda nSl 44-CE, dê-se ao caput do art. 101
da CF a seguinte redação:
. "Art. 101. O Supremo Tribunal Federal com
põe-se de doze Ministros, escolhidos dentre cidadãos
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos de idade, de notável saber jurídico e reputação
Ilibada. (NR).

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribu
nal Constitucional serão nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha por três
quintos de cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal reunido em sessão conjunta."

Justificação

Com a criação do Conselho Nacional de Justiça,
Integrará esse órgão, como não poderá deixar de ser,

um Ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse Mi
nistro, como também não poderia deixar de ser, presi
dirá o Conselho Nacional de Justiça, já que nele será
o representante da Suprema Corte de Justiça brasile
ira, estabelecendo o Substitutivo aprovado pela Co
missão que, em razão dessa condição, ficará o Minis
tro "excluído da distribuição de processos e das vota
ções naquele Tribunal".

Sucede que essa circunstância trará conse
qüências de gravidade indiscutível, que podem e de
vem ser evitadas, e o serão com a adoção do texto
proposto, que outro não é senão o originariamente
apresentado pela relatora.

De fato, como justificou S. Exª, o Supremo Tribu
nal contará apenas com 9(nove) Ministros podendo
receber e relatar feitos, o que significará um sensível
aumento da já exacerbada carga de trabalho que
pesa atualmente sobre cada Ministro, comprometen
do de modo irremediável a sempre desejável celeri
dade das decisões da Corte. É que dois Ministros da
Corte, ou seja, o Presidente do próprio Supremo Tri
bunal e o Presidente do Conselho Nacional de Justiça,
não receberão processos na condição de relatores.

Mas isso, embora o seja, não é o mais grave. É
que, ao contrário do que ocorre com o Ministro Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, que é excluído "da
distribuição de processos" mas não "das votações", o
Ministro que será Presidente do Conselho Nacional de
Justiça ficará "excluído da distribuição de processos e
das votações" no Supremo Tribunal Federal.

Vale dizer, somente dez Ministros do 8TF, incluin
do o Presidente, estarão habilitados a decidir sobre
questões constitucionais, inClusive aquelas deduzidas
em ações diretas de inconstitucionalidade, afetas ne
cessariamente ao Plenário da Corte Suprema. Assim
ocorrendo, pode haver caso em que, dado o número
par de Ministros da Corte fique empatada a votação,
havendo cinco ministros no sentido da inconstituciona
lidade e cinco no sentido da constitucionalidade de de
terminado ato normativo, criando-se um verdadeiro im
passe sem solução prevista, dada a impossibilidade de
tal fato ocorrer, no presente, em razão de serem onze,
atualmente, os ministros habilitados a votar.

A emenda, portanto, restabelece esse número de
aptos a votar, sem prejuízo da dedicação exclusiva de
um Ministro do STF ao Conselho Nacional de Justiça.

Deputado José Antônio - Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Professor Luizinho - PT.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Deputados que não votaram que aguardem para
enunciar seus votos depois da votação.

Vamos votar, então.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!' a

palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, só um minuto, para que
possamos pegar a Emenda Aglutinativa nQ 8.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando a
Emenda nQ 8.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Número 8.
O SR. MARCELO DEDA - É acordo do Tribunal

de Contas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto, a

de nO 11 será votada depois. Foi isto que entendi.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, houve

acordo sobre esta emenda.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. GERSON PERES - Então, vamos votar

assim, logo. Não há problema.
O SR. ZUlAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos redigindo uma outra emenda aglutinativa
que possa conter as de nlls 9, 11 e 12. Estamos ten
tando fazer uma só emenda. Enquanto isso, podemos
votar a de nQ 8.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, neste caso, não há acor
do por parte do Partido dos Trabalhadores. Vamos,
portanto, exigir inclusive a publicação da nova emen
da aglutinativa, porque não temos conhecimento do
seu teor.

O SR. GERSON PERES - Não há acordo. É so
bre a outra que há acordo. Sobre esta, não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Pergunto se há acordo sobre a Emenda nQ 8.

O SR. MARCELO DÉDA - Não, sobre a Emen
da nQ 8 não há acordo. Podemos votá-Ia, porque não
há acordo.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Não há acordo, Sr. Presi
dente. A Emenda nQ 8 é só nossa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
acordo? Então, vamos votar a Emenda Aglutinativa n9 8.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. EXª de
seja encaminhar a favor ou contra?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Como au
tor da proposta, Sr. Presidente.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, ele é
autor da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A favor?
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi

dente, estou pedindo a palavra para encaminhar a
matéria.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra, como autor da proposta. V. Exª tem prefe
rência na ordem de inscrições.

OSR. JOSE ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, peço a atenção da Casa para esta
emenda aglutinativa.

Nós aprovamos a criação do Conselho Nacional
de Justiça. Portanto, é de nosso interesse e da socie
dade que ele funcione a contento.

Em razão disso, estabelecemos que os inte
grantes de tribunais, os juízes de direito e os juízes fe
derais que façam parte do Conselho Nacional de Jus
tiça, enquanto cumprirem o mandato de Conselhei
ras, estarão afastados das suas funções normais.
Está previsto assim que o Conselho Nacional de Jus-
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tiça será presidido por um Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, que ficará, segundo consta do texto, ex
cluído da distribuição dos processos e das votações
que ocorrerão naquele Tribunal.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Supremo
Tribunal Federal, que tem onze Ministros, normalmen
te, o Presidente vota. E não é voto de qualidade, voto
de minerva; vota normalmente, porque lá se julga ma
téria constitucional. Em se tratando de matéria consti
tucional, os Presidentes dos tribunais votam, porque
adotamos em nosso Direito uma regra antiga, que está
contida no art. 97 da Constituição de 1988, que diz:

Somente pelo voto da maioria absoluta
de seus membros ou dos membros do res
pectivo órgão especial poderão os tribunais
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do poder público.

Ora, se o Presidente do Conselho Nacional de
Justiça, um Ministro do Supremo Tribunal Federal, fi
car afastado não só da distribuição de processos,
como está hoje o Presidente do STF, mas também da
votação, apenas dez Ministros votarão matéria consti
tucional, ou seja, somente dez Ministros do Supremo
Tribunal julgarão se determinada lei é ou não inconsti
tucional. E correremos o risco de ter no Supremo Tri
bunal Federal metade dos Ministros, cinco, decidindo
que determinada lei é constitucional e outra metade,
exatamente outros cinco, que ela é inconstitucional.

É certo, Sr. Presil::lente, que a regra que mencio
nei já resolve o assunto. Ela diz que somente por mai
oria absoluta dos Ministros integrantes de um tribunal
se declarará a inconstitucionalidade de uma lei. Mas
não é nada conveniente, para a grandeza da decisão
da Justiça, que, ao decidirem se uma lei oriunda do
Congresso é ou não constitucional, a metade dos Mi
nistros diga que a lei éconstitucional e a outra metade
diga que não.

Isso está muito próximo daquilo que já ocorreu
no Parlamento brasileiro, a aprovação de decreto-lei
por decurso de prazo, sem que haja manifestação da
maioria, sem que haja opinião da maioria nesse ou
naquele sentido.

Portanto, a melhor solução seria aquela contida
no parecer da Relatora, em má hora retirada pela Co
missão Especial, e que peço seja reposta agora, atra
vés dessa emenda aglutinativa.

Vamos estabelecer o número de doze Ministros
para o Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que
aconteceria, não haverá decisões sem maioria. O nú
mero doze, nesse caso, vai permitir o desempate

quando as questões forem polêmicas naquela Corte.
Quando um dos Ministros estiver afastado, atuando
no Conselho Nacional de Justiça, onze irão julgar.
Depois dI? dois anos, o que estiver afastado voltará a
fazer julgamentos, e será eleito outro para o Conse
lho Nacional de Justiça.

Recordo-me, Sr. Presidente, en passant, de
duas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal,
decididas por seis votos a cinco. Uma delas foi a me
dida provisória sobre anuidades escolares. Argüiu-se
a sua inconstitucionalidade, porter sido reeditada inú
meras vezes, e o Supremo Tribunal Federal decidiu a
matéria por seis votos a cinco. Outra decisão foi em
relação à privatização da Vale, também por seis votos
a cinco.

Portanto, Sr. Presidente, questões constitucio
nais da maior gravidade estarão prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos nobres colegas e ao Deputado José Antonio que
concluam no prazo regimental de cinco minutos. Na
turalmente, há muita objetividade na fala de S. Ex!!,
mas volto a pedir que se atenha aos cinco minutos.
Temos muita matéria para votar, por favor.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Quero di
zer, Sr. Presidente, que é muito importante que pen
semos nesse particular, que essa regra vai resolver
um problema criado com essa reforma. Até agora o
problema não existia, porque não havia o Conselho
Nacional de Justiça. É de nosso interesse que o Con
selho funcione. Para isso é preciso que haja a indica
ção de seus membros, e o Presidente do Conselho
deverá ficar afastado das decisões do Tribunal.

Por essa razão, Sr. Presidente, é que me mani
festo no sentido da aprovação dessa emenda, que
permitirá, com segurança, que a decisão tomada a
respeito da constitucionalidade de uma lei seja efeti
vamente majoritária.

Muito obrigado.
O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª

a palavra.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (Bloco/PTB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo·
tação a Emenda Aglutinativa n2 8, vamos ouvir os
Srs. Líderes.

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)

Como vota o PV?
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o SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim".

A SRA. ZULAlê COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra, embora V.Exa. já tenha se manifes
tado sobre a emenda.

A SRA. ZULAlê COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta
emenda vem à votação porque perdi, no texto, a
possibilidade de haver doze Ministros no Supremo
Tribunal Federal.

Com a reforma do Poder Judiciário, estamos
criando o Conselho Nacional de Justiça. Se nas pre
sidências desse Conselho e do Supremo Tribunal
Federal tivermos dois Ministros dessa Corte, eles
não receberão processos - estarão comprometidos
com o exercício desses cargos.

O Supremo Tribunal Federal tem atualmente
onze Ministros: um o preside e dez compõem as tur
mas.

Faço um alerta aos Srs. Parlamentares sobre
a questão, porque, quando propus doze Ministros
para o Supremo Tribunal Federal, fui criticada pelo
Ministro Carlos Velloso, que disse não ter cabimento
a idéia. S.Exa. não quer isso, mas a reforma é feita
pelos Deputados. Não temos de saber o que que
rem os Ministros do Supremo Tribunal, mas, sim, de
que precisa o povo brasileiro. Ademais, o órgão res
ponsável pelo controle externo do Judiciário em nos
so Pars terá como Presidente um Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, que não receberá processos.

Portanto, Sr. Presidente, solicito aos Srs. De
putados que aprovem a emenda que aumenta para
doze o número de Ministros no Supremo Tribunal
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Humanista?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS.
Sem revisão do orador.) - Vota com a Relatora, Sr.
Presidente.

O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero contestar, por
que a Relatora está sendo...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado, V. ExA vai encaminhar?

O SR. PAES LANDIM - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
vou inscrevê-lo para tanto, porque não há encami
nhamento dessa natureza. Como é que V. Ex· quer
encaminhar? Contrariamente à matéria?

O SR. PAES LANDIM - Contra a proposta da
Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Contra
riamente à matéria.

O SR. GERSON PERES - Não é contra a
emenda, não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExI
está inscrito para encaminhar contra...

O SR. PAES LANDIM - Contra a proposta de
doze Ministros, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. PAES LANDIM - A lógica é histórica:
em nenhum tribunal do mundo o número de minis
tros é par. O tribunal americano, por exemplo, um
dos mais importantes do mundo, tem nove minis
tros. O Presidente da supremà corte vota sempre. E
o mais importante voto da suprema corte americana
foi o do Presidente Marshall; que criou o controle
constitucional das leis. A proposta é um con
tra-senso a qualquer raciocínio lógico. Agora, como
o Brasil é um grande inventor em matéria constituci
onal, essa será mais uma invenção que oferecemos
ao mundo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
"sim" aprova a emenda; o voto "não" rejeita a emen
da.

Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Vota "sim" à emenda, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AVRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS não é favo
rável à criação de cargos públicos dos quais não se
tem clareza absoluta sobre a efetividade. Até enten~
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demos que, quando precisamos que alguém faça
determinado trabalho, é melhor pedir a quem já es
teja bastante ocupado e não a quem esteja desocu
pado.

Queremos manter onze Ministro no Supremo
Tribunal Federal, como é daetradição histórica e jurí
dica em nosso País. Portanto, vamos votar "não" à
emenda, para manter a atual composição do Supre
mo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (PSL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PUPSL encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pe
las razões expostas na tribuna, o voto do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB é favorável, no sentido de que
a medida resolve o problema existente com a cria
ção do Conselho Nacional de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT
SP. Sem revisão dOI orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "sim". Porém há necessidade - e já faze
mos o alerta desde logo - de uma emenda de reda
ção, porque a Emenqa Aglutinativa n!l 8 está assim
redigida:

Art.-101. O Supremo Tribunal Federal
compõe-se de doze Ministros, escolhidos
dentre cidadãos com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos de ida
de, de notável saber jurídico e reputação ili
bada.

Parágrafo único: Os Ministros do Su
premo Tribunal Constitucional serão nomea
dos pelo Presidente da República, depois
de aprovada a escolha por três quintos de
cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal reunido em sessão conjunta.

Então, temos de fazer essa emenda de reda
ção, para que conste, ao invés de Ministro do Su
premo Tribunal Constitucional, Ministro do Supre
mo Tribunal Federal, para adequá-Ia à cabeça do
artigo.

Sr. Presidente, a emenda é de toda a oportuni
dade, uma vez que, como exaustivamente salienta
do aqui, um dos Ministros - o Presidente da Corte
Suprema - será deslocado para funções fora da sua
jurisdição ordinária e se ocupará dessas outras tare
fas.

Portanto, não há nenhum reparo da possibili
dade teórica do empate da votação por ser par o nú
mero de Ministros proposto.

Por isso, Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"não". Não podemos concordar com essa medida,
primeiramente, porque estranhamos a idéia de s(3r
o colegiado da Suprema Corte composto de um nú
mero par de Ministros. Segundo, porque o Conse
lho Nacional da Magistratura - que praticamente
morrerá no nascedouro; e o Brasil assistirá a isso e
terá a maior das decepções - será presidido pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal ou por
quem ele indicar. Não há por que aumentar o núme
ro de Ministros.

Do mesmo modo, entendo que, assim fazen
do, estaremos contrariando o fundamento da refor
ma: economia. Menos um Ministro, menos despesa,
menos um gabinete, menos assessores, menos
gastos.

Votamos "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores é solidário com o Deputado José Anto
nio Almeida. Votamos "sim" à emenda apresentada.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
a proposta que visa aumentar o número de Ministros
do Supremo Tribunal Federal para doze, sob a justi
ficativa de que um deles presidirá o Conselho Nacio
nal de Justiça, órgão de controle externo- do Poder
Judiciário, não se justifica.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal pode,
cumulativamente, ser Ministro da Suprema Corte e,
ao mesmo tempo, presidir o Conselho Nacional de
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Justiça. E não consigo entender como um tribunal
possa ter um número par de Ministros.

. O PFL, portanto, vota "não", para a manuten
ção do atual número de Ministros: onze.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, veja que engraçado: é preciso que se preste
atenção, porque, de repente, pode parecer convin
cente o discurso que diz que, porque o Conselho foi
criado, é necessário dar ao Supremo mais um Minis
tro.

Vamos reparar o que fizeram os Constituintes de
1988. Em relação a todos os tribunais, os Constituin
tes tiveram o cuidado de colocar sempre a palavra
"mfnirno" - no STJ, por exemplo, "o mínimo de 33 Mi
nistros".

Quanto ao 8TF, os Constituintes decidiram o se
guinte: "O Supremo Tribunal Federal compõe-se de
onze Ministros". Não admitiam sequer a hipótese de
aumentar o número de Ministros por lei. Por que não
admitiam? Porque queriam dar ao Supremo um cará
ter de Corte constitucional, o que é também a nossa
intenção.

Então, não cabe a esta Casa criar cargos por
intermédio da Constituição, mas, sim, manter o seu
regramento original, a sua base, a sua definição.

Por isso, o PMDB vota com o texto constitucio
nal atual e vota "não" à emenda apresentada.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em toda
a reforma do Judiciário, o PSOB posicionou-se coe
rentemente em todas as questões, votando contra
o aumento de número na representação dos tribu
nais.

Desse modo, vamos votar "não", mantendo o
Supremo Tribunal Federal com os atuais onze Mi
nistros, que estão exercendo sua função, na plenitu
de e de forma eficiente e digna.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Parti
do Humanista, como vota?

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "não".

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (BlocoIPMOB - PE.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, acompanhei meu partido.

O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PSDB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primei
ra votação, acompanhei meu partido.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o PT.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PMDB.

O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB 
AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei a Liderança do partido.

O SR. FERNANDO ZUPPO (POT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, acompanhei o meu partido.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PSL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, acompanhei a bancada do partido.

O SR. PAULO KOBAVASHI (BlocoIPSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas votações anteriores, acompanhei o PSDB.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o PSDB.

O SR. IGOR AVELlNO (Bloco/PMOB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ções anteriores votei contra a indicação do parti
do.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PSOB - M>.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vala
ção anterior, acompanhei o PSDB.
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o SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Sem revi
sAo do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, acompanhei o meu partido.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com meu partido.

O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, acompanhei o Partido da Social De
mocracia Brasileira.

O SR. NARCIO RODRIGUES (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas votações anteriores, acompanhei a orientação
do PSDB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PBDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei o partido.

A SRA. ALCIONE ATHAVDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o partido.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFl - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com a orientação do partido.

O SR. ADEMIR LUCAS (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço licença ao
Deputado José Roberto Batochio, que orientou o
voto "sim", para acolher o aumento da composição
do Supremo Tribunal Federal de onze para doze
membros. Peço vênia a S.Exa. para votar em senti
do contrário.

A alteração da composição do Supremo Tribu
nal Federal é questão profundamente delicada, de
conteúdo institucional grave. O Supremo Tribunal
Federal tem uma composição histórica de onze inte
grantes. Fazer uma alteração dessas de maneira
apressada - embora a reforma tenha sido objeto de
grandes reflexões e debates - não me parece sen
sato. Afinal, este Plenário está tomando conheci
mento dessa proposta de reforma apenas neste ins
tante.

A alteração do número de integrantes do Su
premo Tribunal Federal mereceria maior reflexão
por parte da Câmara dos Deputados e do Congres
so Nacional, ainda mais quando a Relatora nos in
formou que o próprio Supremo Tribunal Federal ma
nifestou-se contrário a.ela.

Se o próprio Presidente do Supremo Tribunal
manifesta esse pensamento, essa voz da Instituição
na alteração da sua composição, a Câmara dos
Deputados deveria refletir mais profundamente so
bre o assunto. A alteração implica aumento expres
sivo de despesas. Sabemos que mais um Ministro
do Supremo Tribunal requer aumento de assessoria
e de instrumentos operacionais funcionais bastante
avantajados, porque não opera como Deputado Fe
deral, que tem modéstia de recursos e instrumentos
de trabalhos franciscanos. Ao contrário, o Supremo
trabalha com largueza de recursos e de instrumen
tos.

Trata-se de alteração muito importante e grave.
Por isso, peço a reflexão dos Srs. Deputados para
acolhermos a ponderação do Supremo Tribunal Fe
deral e não aumentarmos o número dos seus inte
grantes. Ainda mais com implicação politica muito
delicada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
que conclua, nobre Deputado, porque tenho de en
cerrar a votação. V.Exa. está fazendo um encami
nhamento de votação.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Pensei que V.
EXª ainda estivesse aguardando uma presença mai
or.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não.
Vou encerrar a votação.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Vou concluir.
Isso tem implicação política imediata. A escolha de
um Ministro do Supremo Tribunal tem conseqüência
política também muito delicada. Pediria a reflexão
de todos os Deputados e, acima de tudo, licença,
compreensão e vênia do Deputado José Roberto
Batochio, para não seguir a orientação de S. Exi!
nessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.
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o SR. PHIl.EMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o Bloco Parlamentar
PUPSL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero
aos Srs. Depu1'ados que a presença é dada pelo
voto.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exli a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, votei com o Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PMDB.

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. WIl.SON BRAGA (PFL - PB. Sem revi
são do orador.) .- Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei com o meu partido, o PFL.

A SRA. l.UCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei com o PT.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei com o partido, o PSDB.

O SR. MATIOS NASCIMENTO (Bloco/PST 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o P8T.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, peço-lhes a gentileza de permanece
rem em plenário. Não é possfvel que depois da vo
tação instalem-sl~ filas nos quatros microfones para
justificar votações anteriores. Vamos votar. São
três horas no plenário para votação. Se ficarmos
aqui, vamos votar rapidamente. Temos um exem
plo, meus amigos.(Palmas.)

Na Assembléia Nacional Constituinte, em
1986, ficávamos aqui até às 3h, até às 4h da ma
nhã, com todos em plenário. Não é possível que a
cada votação façam-se filas em frente aos microfo
nes para anunciar o voto. É um desrespeito aos co
legas que estão aqui - perdoem-me a expressão
mais candente. (Palmas.)

O SR. PASTOR AMARIl.DO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exli a palavra.

O SR. PASTOR AMARIl.DO (PPB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme o partido, o PTB.

O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estou presente,
não consigo...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não é
o caso de V. Exll, evidentemente.

O SR. JOSÉ LINHARES - Estou aqui desde
16h, 16h30min. Estão tentando me recadastrar e
não estão conseguindo.

A SRA. TETÉ BEZERRA (Bloco/PMDB 
MT. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
apesar da advertência de V. Ex", gostaria de dizer
que, nas votações anteriores, votei de acordo com
a bancada.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com o partido.

O SR. JOSÉ DE ABREU (Bloco/PTN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante~

rior, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun
cio o resultado:

VOTARAM:

Sim: 102

Não: 302

Abstenções: 1
Total: 405

É rejeitada a Emenda a Aglutinativa nº 8



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12787

LISTAGEM DE VOTAÇÃO - - vota
T_T_:?

-1'ropooI;Io: PEC /I"""Z.EIIENIlA -_I'l11o
PMDIl PMDIlIP8TIPTN moAGI.U1lNATlVA N' I

cooar_
PFL mo

_VolaIIo:_1B,a
e-FIllOh PFL mo
EIlHuMoln PPS mo

FlmVoüÇlo,_.,. P,.._maVollIçlo:_T_·111:,g -~
PMDIl PMDlIIPGTIPTN NIo

JoIo~ PllDlI PSOllIP1B ..
JOIt AntonIO AImtkta PS8 PlI8IPCDOB Sim
....... F"""Y PFI. NIo

!lMlt!lIdo.. Vo!IcIo lIcaLoblO PFl mo
111m 112 -- _I'L mo
Il1o 302 Ollfnlo9lo -- PMDlI PMDIlIP8TIPTN mo
-ttnçlo 1 PIDIWI1I·1lIo ToloI_:ll

ToCal ckVollIçlo 40B
-.nPlN-NIo CEAIIAJIA. -Il1o -- -aos P8OM'TB mo
PT-lIlm

_do_
fi. P1A'llL Sim

PPII.NIo MIboIGomN PMllII PMDlIIPSTIPTN NIo
PDT.8lIn _CImI>falo Psoe PSDllIPlll -_17 PIN'CIlOIS ·Im _loJolt_ PMDB PMDM'STIPTN NIo
plJPlIl.·am Amon_ PSDIl PS06IPTB NIo
PPS·NIo Cl\lqulnhoF_ P!IDB PllDIIIP1B NIo

ToálQIIOIUI1I 4Dt PV-Im EunIc:1oOl*w PMDll PMilllIPSTIPTN NIo
P/lS·NIo -- l'CdOB Pel!ll'CDOB Sim

LAo-' P80ll PSOIllPT1l mo

.......- PMOIl PMDM'STIPTN !/lo_llIOd1
PSOB P8IlllIP1ll NIo

-~
PMClI PMCeI!'STIPTN !/loRlllmundo GomNdo_
PSDB PSDBIP1ll !/lo

RcmmelFol6 PSDll PSDBIPTS !/lo
Obolnlçlo -- PSIl PSI!IPCDOs Sim-- PSDB PSD/lIPTB mo

I/lconIoAnudll PSD8 PSOBIPTB NIo
ToIIII_:1'
PWJI

Partido Bloco Volo Atl.Ln _a _BDIlIP'I1l NIo

troRAIMA B.M PIIOll PSDIlIPTB -_A1_
PMDB _STIPTN NIo CIIoNal>'"" PFL NIlO-- PMOB PMlllWSTIPTN NIo

A1m~St PPB NIo
~-

_MDB PMDBlP8T/PTN mo
EJff>n RoMeI' PFl NIo _LondIm PFL NIo
F_RodrIQuM pFl NIo ",.",--- PMlllI PMtIlliPSTIPTN mo
LuIlBalbola PFL mo

T__ ?

ROO6rfoAnM1Jo PI. PlJPSL Sin NO _ DO lIllInE

Tafal RcnlIM:' -~
PMDIl PMDIl/l'llT/PTN mo-- PFL NIo

_A t.on_ PMDIl _IPTN NIo
-PIcenço pSOB PSOBIPTB mo lINoIo......... PFL Nlo
EvandlOMlhomon PSB PllBIPCOOB Sin _t.aooo Pfl. NIo
FMJma_ PSOB PSDBIPTB NIo T.....""'n-....~II__·11

J.nneID Juaru PMDB PMDBlPSTIPlN NIo

TG1a1 Amopl' 4 .......0 - voto
PAlWlrA
_PnIra PFL NIo
AnnandoAbnlo PI.IDB PMDIlIPSTIPTN NIo
A__

PT SIm- .""'" v.... CaIIoo Dungo PMDB PMDBlPSTIPTN NIopARA DomIloF_ pMOS PMOllIPSTIPTN NIO
AnIvlldoV'" PSOB PSDIIII'TB mo -- PFL NIo..... PT 8Im-- - NIo

I_~

PBDB P8DBIPTB NIo
GkMlnnlQuelroz. PeT SIm

__o

PFL NIo
Jorvoeooto PMDB PMDBIP8T1PTN NIo -RIque PSllB PSOBIPTB NIo.-- I'MOS PMDIlIP8T1PTN NIo Y/Ma18t1go PFL NIo.101,,_ PTB PSDB/PTU NIO TclIII_:fDNlci.. _

P9DB PllO-.-s NIo
-""""'lD PSDB P8D1WT8 NIO P!llNAMllllCD
pouIo Rocha PT 8lm

_10_
PFL NIo

RaImundo_ PFl. ,..., Atmondo _Io/ro PMllB PMlleIPliTlPTN NIo
fWlldolUl PTB PSDBIPTB - CIdoo_ PlIDIl P8D!lIPTB NIo
V.wirGInZlW PT 8lm ~CoeIh<> PP8 NIo
VJc PJrn Franco PFL NIo DjoImIP- PSB PIlII.7'CDOB SIm
_Coutlnho PSDB PeDIlIPT8 - Eduardo Clmpco PBB PBIl/PCDOB Sim
T~'P" f. Fomondo Ferro PT SIm
AMAZClfIAS Inocenc1o 0Iv8lnl PFL NIo
I\n!1II'l/lrgnJo ""00 PSDIlIPTIl NIo JOIlqUIm FrandlIco PFL NIo
AuaLlna PFL NIO JoeIOOHelonda PFL NIo
E.-R_ PFL NIo Joo6~ PMOB I'MtlIllP8TIPTN NIo
LUfZFllll1Wldo PPO ..., __oa-..a

PPL NIo
~A~Jno PFL NICl

Joo6M__
PFL NIo

8IooCOmar1l PTB PSDIIIPTIl NIo
L.-..B""" PSI. PLn>SL NIo_O_In PCdcB PSB/PCDOS 31m LuiZP_1no PSD!l P!lDIIIPTB NIO

YOI:Il Arnaanaa • .,
_do.......

PSllB PSDIlIPTll NIo
IlONDClNII\ 00v0Id0 CoelhO PFL NIo-_.. ...8 NIo P-'ro CotTte PI'B NIo
COl1IOd<>M<lUra PMDB PMOIllP8T1PTN - PtldroEuglob PPS NIo--- POT SIm RlcordoFkJZo PI'I- NIo
u-Inha R&iPP PSOB P!lllIlIPTll 81m _o........, PMotl PMDIlIP8T1PTN NIo-- PT8 P8DIIIPTII /aO 86lgIoo-ra PIIllIl PSOBIPTB NIO_c..-.

PROB P8DlIIPT8 NIo s...moc-.a PPB NIoT__"

TOIIII PwIWnbUClo: D
ACftI!

-"""'""" PFL NIo ALAGO'"-- PSL PLJP$L SIm _CordoIro PTB PSDBfPTB NIo-- PPS NIo _F_ PPIl NIo-- PT Sim -- PSllB PSOBIPTB NIo
Nlloo_ PT - Joio Ca/daI PL l'U'6l. sm
86lgIoS.... PSOS PSOOIPTII NIO JooqüImB<ao PT SImT__:'

_ThOmuN0n6 PFL NIo

~
......Donloo PST PMD!lIPST,p'J'N NIo-- PTB PSOBIPTS NIO 0laY0 CIIholroo PMDs PMOBIP8T1PTN NIO

DlWdO..... _FI. NIll RIIQIIc..- PP8 mo

~--
PMOB PMOB/P8T1PTN NIo T__:'

1llO<"'- PMOS PMOIllP8T1?TN lllm-- PFL NIo _.1
~ ..... ...,. PM0BIP8TIPTN SIm -- P8C NIo-- - NIo _F..... - PSDflIPTB 8lm



12788 Quinta-feim 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

- - Voto ..- - \IQIo- NODEJANUIO-- l'MDlI PMDIIIP8T1I'TN - DIoo'ornondM PSOB P80BIPTB ....
,-T_ PIOS PSDIIPTD - 0.._ PSPB PSDBIPTB MIo

-""'" I'T 11Im -- PT1I P80BIPTB ....--- P8B ..-cDOII ... ........- PP8 ....
T.......po:. -- PV --- PTIl PBDM'TIl NlIo
BAHIA P.-- Hrl' PMD!'l/PllT1PTN -...-CoCt.... Pfl - -- PMDB PMDBIPST,pTN NA<>

"'""""'~
PfI. - -~

I'f'B ....c..-.._ PMDB _iMl< - -,- PCdOII PllIlIPCOOIl --- ~ PtJP8l. Illm ..-- PMDIl PMOeIPBTIPTN ....
FMx Mondonc>o rn PI08Il'TB - ..-- POT --- - ..-aTIPTH - JQrgoW-. PMDIl PMDllIPBT,pTN MIo-- J'IlI. - Lur.~ POr 8Im_LIme

PCdoll PIM'CtlOIl llIm Lulo_ P80B P80BIPTB ....
JolmoF_ I'F\. - LW_

PT -...... A>l PFL - -- PBT PMOIIIP8TIPTN NIo
...... ComoIn> PfI. - _Tomo< PT -JoIl_W_ PT llIm /oIln>T_ POT BIm.-- PIllII P8DIIIPTJI - ...... '040 PIlO• P808IPTB NlIo
'-LeIo PIllII ND8IPTIl - RobonoJ_ PTIl P8D!lIPTB NIO
JonI\lOlL.-~ PFL - -- PT1I P80BIPTB ....-- Pl'l. - _e-~

PBDB PBD!lIPTB ....
.-t.cuownqo PFL - .....,.",,,..."'" PI'L ....-- I'F\. - 8II'rIAoSMalm PPB ....-- PFL - -- POr NIo_JunIor

PIOII P8OBIP'I1l - T__"'_
OILull_

PFL -_CoMo PfI. - aAoPAULO

- NoIromonIo
P8DII P8DM"lD - -- PBDB I"BDIIIPTB mo-- PT llIm ......- PCdoB I'8&PCcoa """-- PFL - -- PT 11Im

-"* PMDB _IPTN - -- P80B l'llOIWTB ....-- PIOII P80IIPTD - _10_ Pl108 l'tlOIIIPTB NIo

UrIic:h>~ PFL - _P""" PT SImW__
PT ... MIodoCll_ PT llIm

W__

PT SIm _F_doM PPB --- P80Il PIlOBIPTB -T__to:.
IVyKano """ --- _WondoMlI I'L PlJPst. lllm-- PlIllIl PeOllIPTll - C1ooIoVolol l'tlOIl PlIDtl1PTB moAnlOnlo"'_ - ~T",", NIo .,........""""""" PFL ....

_do"" PFL - Cunho ....... PPB ....
_do_ PIllII ..-. - ce_

PBL PUPst. lI.m-- PFL - DoIfIm_ PPB -e.-_ PlIllIl l'tIllM'TII - o.. 1-1II10 POT "."
DonIo do CoMo PlIllIl PlIIlIIIPTB - DuIlIo_ PTB PllDBIPTB mo-- PFL - >.cl1nllo_

PPB mo
F_DIrlI< l'MDIl _IPTN - Eduordo JoIve PT 8Im-- PT ... EmoI-._

PPII 1'110
.-Cooio .....,. _IPTN - 10__

POT --- PPI - ...._1
PT BIm................. - - J"'_' PT "."

- - --.".- ..- -- Voto-- PFL .... aAopMlI.O
JoIoF_ PT 11Im JoIoo_NOlo PPS --- ....OS ...".,...-rA"TN - JoIoo_ PT -.-- PIllII PllIJII/I'1lI - JotgeT_M_ PMDe PMDIIIPSTIPTN """JIlIIo DoIgodo PMDII PMDIIII'STA"TN - ",,",do_ PTN 1'MDIlIPIJT/PTN ....
lMIV..... l'I'l. NIo Joo' DItoou PT !11m
LJndl_ PSI. Pl.JP8I. - ",,",_no PT !11m--- PI'fI - Jo"_ PMDII I'MDBIPSTIPTN """_LIme

PMDlI PMIlIlIPllT"'TN llIm """'- PT !11m
_doClrmoLon PT 11m """'-- I'DT --- P8CB PSDIlIPTII - JuIIo_..

P8DB PSDBIPTIl --- PT 11m
lMrIorUno_

PMDIl PMOIlIP!ITIPTN 8Im
OdoimoLelo l'P8 NIo LuIz_1'IouIy PTB PeDIIIPTII NIo
0IImIll0_ PDT .." .......- PIIB PlI8IPCOOB lIIm

""""""'- """" I'IoItlM'lITIPTN - ",-- PPL NIo

~-
Pt. lU'lII. !11m _CInIra PL PIA'BL Sim-- PSllB PSOBIPTll - -- PFL """-- PFL - _Toomor PMOB PMDlJn'ST1PTN .... 17-- - - -- PMDIl PMOIlIPSTIPTN NAo-- PlIlJB - - -- PfL -_V_ Pl'L - -- PMtlB PMOIIIPSTIPTN NIo

-"- PMDB _TIPTN !11m N.IIOI1~ PTB P8PIlIPTB NAo-- PC<lo8 l"lIM'<XlOII 11m _Urntl PPL Nfoo-- PMDII -'T"'TN - 10-- PIID11 PllOIln'TB ---- PT !11m

_t.uI>Inho
PT lIIm-- PBOI PIDlIIPTB - _1IomlInI PT Bmw___

PT8 PIDlIIPTD NIo -'- PMOII PMIlIl/PlIT.PTN -:ud_ PFI. - -".-. PPS """_2lmbeldl PSDB PSDBIPTB """T................t
_00<10

P80B PSDBIPTB NAo
~aAlfTO

_.........
PIlDII PBDBIPTB --- P80B PIDlIIPTB - V__

PPlI -""'- PlIllIl P8IlM'TI - V_CaoIIoIlMo PL PlJPlIL -.-0-- PT ... W__

PPB NIo
'-ca.IooEMo rn P8IlM'TI - )(Jco-'" PtIOII P8OM'TB .---- ..- - ... ~ ....... NDII PlIDtlIPTII --""'"'" !'Ta - ... T___:.-- - ...-- .... - - MATQQfIOlI8Q....~ """"

_ IPTN ... e-_
PFL NIo

uno_ PlIOB PS08/PTB mo
TeloI ......._'. 0..-0_ P80B PBDIIIPTII NIo
IUOIlIIJNeRO RIOIf1e deF~ P80B P8D1IIPTB NIoAIclono_

PI'II - T"'_ PMD8 PMDM'S1"/PTN """_ cw->

""" P8IlIf'CDQII .... W~ _
PMDII PIAOM'llTIPTN NIo-- PllO& PIIOBIPTIl - T___••

_do""","",,, 101'1. -_..~
PI'I. ... DlllTRlTO PIICBIAI.-- PPS ... _1'_

PMDII PMIlllIPIIT.PTN NIo-- I'L !'IJPII. 11m -Mogole PT SIm

CorIoI_ PT Sin J_PfnI1Olro PNOIl PMllBIPBTIPTN -0...-_
POT ... -- PSDII l'lIIJIWTB """

""""'"'- ..- ..-.. ... --- ....."" ""'DM'1IT1PTN MIo



Março de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12789

T_DIotrfll>Fo<ltral •
oOlAs
Barba.. Neto
EU5W Morais
GeoVllnFrI,Itas
Jovalt Arantes
Juqulnh8
LJdlaQuktan
LutzBlttencourt
NorbtetoTe1xelra
P.c1roCanedo
PedmChevM
PedroWHson
VRmarRoch.

ToIIl Gol_· f2
MATO GROSSO DO SUL
Ben-HUf FerreIr.
RivioOet'2Í
JoIO Gr.andlo
MaTÇAIFllho
M.ÔlI. Sernno
Nelson Tr-d

Total Mato Orotao do Sul I
pARANJ.
Abafardo LupkJn
Afronao C.-nargo__a

AJex Canzfonl
ChIco d. Princesa
DIoou Sparallco
ar Ro&klh.
FltvioArnI
GuttavoFl\J4)t
(rf.Sim&.
IV8l'l5oGul5{T'aJ_"""'"
JoW Clltfc. Martinez
J~'J.......
Ludano Plzzatto
Lutzc.rlof.Hauly
MlK'clo PJI.lo&
Max RO"nmtlnn
~Mk:heletto

NelsonMeurer
OdllSo Balblnottl
O/1Wk8 FnhO
Osmar S&rragUo
RMatoSllva
RIcardo BI!lTO'
Ruben. Bueno
santo. Alho

pARANA
WemorWllI\d1llllf

Tal&IP...i:21
IlANTA CATARINA
Anl&tlo C&rIos Konder Rol.
CaIlto M«!o_a..
Edison Andrlno
Fomando Coru}a
HuOOBlohl
Jo&JPlzzDIettl
LuclCI1oInacl<!
P0dr08lllencourt
RaImundo Colombo_ViaM.
SO!aIlm Vll!lZOO
Vic<l<lUICllfOllmso

Tolo! 81nto C1t.'InI; 13

RIO GRANDE DO SUL
AdtoPll!to
AIeouCOlillrOl
CllloRiol.
cmrScil_
D...rsloP.mndl
Eni:J1leocl
Fomando Morronl
FetterJOnIor
GamIano RIgotto
luis CIWIos HoInza
LuIzMalnerdl
lJMCoI Rolin
""""..RIbeIro FIho
O1vaklo8101<:11\
Robello AIgonla
S\IlV1llGUOZZIlnl
ToImol<lrst
Valdocl 0iV1lIra
WI1d~Scilmkll

WoIdomlm flora'llll1la
Veda eMlus

Tc4aI RIo Grand. do 8ul. 21

PMCB PMDB/PSTJPTN
PMDB PMOB/PST/PTN
PMOB PMOS/PSTIPTN
PSDB PSOBIPTB
PSOB PSO!lJPTB
PSDB PSDSJPTB
PMOB PMDBlPST/PTN
PMDB PMDBlPST/PTN
paDS PSDBJPlB
PMOB PMDBJPST/PTN
PT
PFL

PT
PMOB PMOBIPSTIPTN
PT
PMDB PMDBIPSTfPTN
PSOB PSO!lJPTB
PTB pso8JPm

PFL
PFL
PSDB PSDI3IP1'8
PSDB PSDBlPTB
PSOB PSOBIPTB
PPB
PT
PSDS PSOBIPTB
PMDB PMOBlPSTIPTN
Pl"B PSOBIPTB
PFL
PMOB PMDBlPSTIPTN
PTB PSDBJPTB
PPB
PFL
psoa P80SIPTB
PT
peca PSOBIPTB
?MDS PM0BIP8T/PTN
PPB
PSDS PSOBIPTB
PPB
PMOB PMDB1PSTIPTN
PSDB PSDBIPTB
PpB
PPS
PFL

PFL

PFL
PT
PMDS PMDBlPSTIPTN
PMDB PMD8IPSTIPTN
PDT
PP8
PPB
PT
PFL
PFL
PMDB PMD8IPBTJPTN
PDT
PSOB PSo8IPTB

PT
PDT
PT8 PSDBJPT6
PMDB PMD8IPSTn'TN
PMOB PMDBlPBTIPTN
POT
PT
PFa
PMDa PMD8IPSTIPTN
PFB
PT
PT
PMOS PM08IPBTIPTN
PMDB PMD8IPSTIPTN
PHDB5
PMDB PMOBiPSTIPTN
PPS
PT
PUDB PUD8IPSTIPTN
PT
PSDB PS08IPTB

Voto

"lo"lo
NIo
NIo
NIo
NIo
Sim

"lo"lo
NIo
Sim

"Ao

Sim

"lo
Sim

"lo
Nilo

"lo

NIo
"ao
Nlo
Nlo
Nao
Nlo
8frn
Nao
NIo
"lo
Nlo
NIo
Nao
NIo
NIo
NIo
Sfrn
NIo
"lo"lo
Nilo
NIo
Nlo
NAo
mo
NIo

""o

Voto

NAo

AbClMçAo
SIl11
NIo
NAo
Sim
NAo
NIo
Sim
Nao
NIo
NAo
Sim
NAo

Sim
SIm
SIm
Nilo

"'O
Sim
Sim
NIlo
Nilo
NIo
Sim
Sun
NIo
NIlO
NAo
NAo
Nilo
Sun
NIo
Sim
NIo

o SR. MUSSA DEMES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tentei por mais de
dois minutos votar em quatro postos, mas não con
segui fazê-lo. Infelizmente, meu dedo não foi aceito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Regis
trarei o voto de V. Exª, nobre Deputado Mussa De
mes.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei acompanhando a orientação do partido.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação da lideran
ça do meu partido.

O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção passada, votei conforme a orientação do PSDB.

O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul
to a Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, sobre se já
formalizaram a emenda.

O SR. ALDIR CABRAL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª' a palavra.

O SR. ALDIR CABRAL (Bloco/PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do meu partido, na última
votação.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
segunda votação, acompanhei a orientação da lide
rança.

O SR. CARLOS MOSCONI (BJoco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei de acordo com a orientação do
meu partido, o PSDB.



12790 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

o SR. HERÁCLITO FORTES (PFl - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei conforme a orientação do Uder.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PSOB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, vatei de acordo com a recomenda
ção do partido.

O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMOB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, acompanhei a orientação do meu parti
do, o PMOB.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a recomendação do POT.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFl- se. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei de acordo com a orientação do
PFL.

O SR. WILSON SANTOS (BlocoIPMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em todas
as votações anteriores, acompanhei a orientação
partidária.

O SR. PEDRO PEDROSSIAN (PFl - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, acompanhei a orientação do PFl.

O SR. AIRTON DIPP (POT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do POT.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFl - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. JOSé CARLOS ALELUIA (PFl - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~idente, na vota
ção anterior, segui a orientação do Partido.

O SR. JOSÉ DE ABREU (BlocoIPTN - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o partido.

O SR. MANOEL SALVIANO (BlocoIPSOB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre$idente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do
PSDB. -

A SRA. VEDA CRUSIUS (Bloco/PSOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme a recomendação do
partido.

O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MÁRCIO BlnAR (PPS - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, registrei o voto "sim" quando na verdade meu
voto era "não". Peço à Mesa que o retifique.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há um vácuo na
sessão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Que
logo será preenchido. Vamos aguardar apenas a
distribuição de cópia da emenda que foi ajustada
entre V. ExU, sobre os dois destaques.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
considerando que não há acordo em relação ao mé
rito da alteração pretendida pela emenda, na forma
do que dispõe o art. 122, § 22, do Regimento Inter
no, estamos requerendo a publicação do texto da
emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
mos tirando cópia. Por isso a demora, o vácuo a
que V. EX- alude - exatamente para distribuir as có
pias da emenda agora ajustada.

O SR. MARCELO DÉDA - Dos avulsos?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dos
avulsos, claro.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Tem V. ex
a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não registrei o
voto. Votei de acordo com o partido na votação an
terior.

O SR. JOSÉ RONALDO (PFl- BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota
ção, votei de acordo com a orientação do meu parti
do.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a posição da bancada.
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o SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PST - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de ac~rdo com o Bloco.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados um pouco de paciência. A
emenda a ser votada eliminará as demais. Esta será
a última votação. Em seguida, haverá sessão do
Congresso Nacional. Já avançalT'0s bastante no dia
de hoje. Votamos várias emen'das que eliminaram
outras.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª'
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta
emenda unirá as de nºs 9, 10, 11 e 12. Estamos,
portanto, aglutinando quatro emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

Comunico, desde já, que amanhã haverá ses
são extraordinária às 9h.

O SR.' GERSON PERES ~ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra:

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, haverá sessão do
Congresso Nacional hoje às 19h. Estamos preocu
pados com o quorum. Nós, da base de sustentação
do Governo, temos grande responsabilidade em re
lação à emenda. Faltam cinco minutos para iniciar a
sessão do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A ses
são do Congresso Nacional terá início após a vota
ção da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu
nico aos Srs. Deputados que amanhã haverá ses
são extraordinária às 9h. Espero que às 10h o pai
nel registre a presença de 30a Deputados, para que
se possa dar início à votação. Creio que não será

pedir demais aos Srs. Parlamentares que, na quin~

ta-feira, esta Casa vote até às 13h.

Peço aos colegas a gentileza de, às 10h, re
gistrarem presença no painel, para que, imediata
mente, se possa dar início à Ordem do Dia.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
na seguinte situação: a matéria precisa de 30a vo
tos positivos, fomos informados de que o PT votará
contra e o quorum máximo de hoje foi de 405 Parla
mentares. Creio ser muito difícil votarmos esta ma
téria no dia de hoje. Gostaríamos de tentar amanhã,
porque teremos de retirá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se for·
mos nesse ritmo, Deputado Jutahy Junior, lamento,
mas, pelo quorum que temos tido, não vamos votar
a reforma do Judiciário. Temos de votar "sim" ou
"não", passar à frente, porque não há outra forma,
salvo obstrução.

Por mais que insistamos, os Srs. Deputados
sabem que a presença é computada pejo voto no
painel. Por isso, digo a V. Exas que não tenham sur
presas ao final do mês. Entretanto, não consegui
mos passar de 400, 420 Srs. Deputados. Não vejo
como resolver a questão, confesso. Hoje é uma
quarta-feira, são 19h.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª' a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço vênia a V. Exª para fazer uma comunicação ao
Plenário. Como havia anunciado, a Frente Parlà
mentar em Defesa do Brasil se reuniu ontem, oca
sião em que ouvimos o Deputado Walter Pinheiro
relatar sobre os contatos que tem feito com o Parla
mento Europeu acerca de um sistema de coleta de
informações internacionais que estaria beneficiando
empresas americanas em licitações e concorrências
internacionais.

Decidimos prosseguir nesses contatos. Ire
mos tentar um contato com a União dos Parlamen
tares Socialistas Europeus para obter os relatórios
do Parlamento Europeu e poder compará-los com
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as informações que estamos coletando na nossa
atividade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado Vivaldo Barbosa, por gentileza, a Relatora quer
se manifestar sobre a emenda. Não vamos abordar
outros assuntos durante a votação da reforma do
Judiciário. Peço a V. Ex~ que seja breve.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
estou apenas aproveitando o tempo. V. Exll pediu ao
Plenário que tivesse paciência e aguardasse os en
tendimentos. Uma vez concluídos os entendimentos,
a votação voltaria ao seu leito normal.

Agradeço a V. Ex!!

O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMDB 

PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei de acordo com o partido.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei com o partido.

O SR. JOSE PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações ante·
riores, votei com o partido.

O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ano
teriores, votei com o partido.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com o partido.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, assim não
dá. Não consigo fa~ar. Eu tenho a mania de não falar,
de não disputar microfone.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Deputados que anunciem seus votos depois. Te
mos de ouvir a Relatora sobre a matéria ora em dis
cussão. A Relatora quer manifestar-se.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Leio a
emenda aglutinativa que acabaram de formalizar, a
Emenda Aglutinativa nº 52, que está assim redigida:

EMENDA AGLUTINATIVA Nll 52
(Regimento Interno, arts. 118, § 3l! e 122)

(em substituição às
Emendas Aglutinativas nos 9, 10, 11 e 12)

Dê-se às alíneas b, c, d e q do inciso I do art.
i 02 e às alíneas a e b do inciso I do art. 105 da Consti-

tuição Federal a seguinte redação, substituindo-se as
redações dadas aos mesmos dispositivos nos arts.
14 e 20 do substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial:

"Art. 102 .
1- .
b) o Presidente da República, o Vi

ce-Presidente da República, os membros do
Congresso Nacional, do Conselho Nacional
de Justiça, do Conselho Nacional do Minis
tério Público, dos Tribunais Superiores e do
Tribunal de Contas da União, seus próprios
Ministros, os Ministros de Estado, os Co
mandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, o Procurador-Geral da Repú
blica e os Chefes de missão diplomática de
caráter permanente, nas infrações penais
comuns, cometidas durante o exercício fun
cionai, ainda que o inquérito ou a ação pe
naI sejam iniciados após a sua cessação, ou
antes do mesmo exercício e, no caso, en
quanto este durar; (NR)

c) os Ministros de Estado e os Coman·
dantes da Marinha, do Exército e da Aero
náutica, ressalvado o disposto no art. 52, I,
os membros dos Tribunais Superiores e do
Tribunal de Contas da União e os Chefes de
missão diplomática de caráter permanente,
nos crimes de responsabilidade; (NR)

d) o habeas corpus, sendo paciente
quaisquer pessoas referidas nas alíneas an
teriores; mandado de segurança e o habeas
data contra atos do Presidente da Repúbli
ca, das Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, Tribunal de Contas da
União, do Procurador-Geral da República e
do próprio Supremo Tribunal Federal; (NR)

q) o mandato de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Presidente da República, do
Congresso Nacional, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal, da Mesa de uma
dessas Casas Legislativas, do Tribunal de
Contas da União, de um dos Tribunais Su
periores ou do próprio Supremo Tribunal Fe
deral; (NR)

•

"Art. 105 ..
1- .
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a) nos crimes comuns, enquanto no
exercício do cargo, os Governadores dos
Estados e do Distrito Federal, e, nestes, en
quanto no exercício do cargo, e nos de res
ponsabilidade, os desembargadores dos Tri
bunais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, os membros dos Tribunais de Con
tas dos Estados e do Distrito Federal, os
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tri
bunais Regionais Eleitorais e do Trabalho,
os membros dos Conselhos ou Tribunais de
Contas dos Municípios e os do Ministério
Público da União, que oficiem perante tribu
nais; (NR)

b) os mandados de segurança e os
habeas data contra ato de Ministro de Esta
do, dos Comandantes da Marinha, do Exér
cito e da Aeronáutica ou do próprio tribunal;
(NR)

"

Jutahy Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PTS - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN -Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

A SRA. ZULAlê COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estamos
com a Casa absolutamente cheia.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
emenda aglutinativa é fruto da aglutinação de outras
emendas aglutinativas. Aí já valeria questionar a V. Exª
se a interpretação do art. 118 contempla essa possi
bilidade de aglutinação, ou seja, se é possível que
textos já aglutinados sejam a gênese de outra emen
da aglutinativa. Esta é a primeira questão que subme
to a V. Ex!l, com base no art. 118 do Regimento Inter
no, que define a emenda aglutinativa.

A segunda, Sr. Presidente, prende-se ao fato de
essa aglutinação haver sido feita entre emendas que
tratam de matérias distintas. A primeira matéria, a que
iríamos votar, e que estava, de certo modo, para um
setor da Casa, vinculada à votação do destaque su-

pressivo anterior, tratava de devolver aos Iíllinistros
do Tribunal de Contas da União o foro especial do Su
premo Tribunal Federal, já que a Relatora, num mo
mento inspirado, havia destinado a eles o STJ.

OcoNe, Sr. Presidente, que, ao se proceder a essa
aglutinação, foi trazida ao texto uma outra matéria dis
tinta: aquela que estabelece os limites do foro privilegia
do, dizendo, por exemplo, que nas infrações penais co
muns, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam inici
ados antes de a autoridade assumir o cargo que lhe
confere esse privilégio, esses 'feitos serão apreciados
pelo foro privilegiado. Quer dizer, foram aglutinadas
duas matérias distintas, constrangendo Parlamentares
que têm visões diferentes sobre as duas.

Eu, por exemplo, estava avançando no entendi
mento da intenção da emenda Jutahy Magalhães, a
qual explicita o alcance do foro privilegiado para infra
ções praticadas antes da investidura, mesmo que o
inquérito tenha sido aberto depois dela, e poderia vo
tar muito bem a favor do mérito. Mas se juntou à maté
ria outra distinta: a polêmica sobre se os Ministros do
TCU têm ou não de merecer o foro especial do Supre
mo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, a minha primeira questão de or
dem é sobre possibilidade de aglutinação de emen
das aglutinativas; a segunda é quanto à aglutinação
de temas distintos, de forma a inviabilizar a expressão
livre do voto de cada Parlamentar. Que V. Exas. agluti
nem a melhor redação para o TCU, tudo bem, con
cordo com o processo. Mas quero crer, data maxima
venia, que aglutinar na matéria do TCU outra matéria
diversa, que pode ter juízo de valor diferenciado por
parte dos Deputados, é uma incorreção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado,
dou provimento parcial à questão de ordem de V. Exª

Em primeiro lugar, é possível a aglutinação de
emendas aglutinativas, e ela pode ser feita mesmo
durante o instante da votação. Em segundo lugar,
mesmo que se trate de matérias diferentes, não há
objeção a essa aglutinação. Agora, esta Presidência
reconhece que a matéria foi decidida neste instante,
no limiar da votação, e que as matérias envolvem
questões relevantes, já focalizadas por V. Exª, Depu
tado Marcelo Déda. Como temos feito tudo isso por
acordo, e a matéria foi distribuída neste momento aos
Srs. Parlamentares, acho mais prudente convocar
uma reunião com os Srs. Líderes e com os represen
tantes dos Líderes que tratam da matéria para ama
nhã, às 9h, no meu gabinete, a fim de que a primeira
matéria a ser examinada seja precisamente essa, e
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para que possamos, de igual maneIra, estabelecer
outros destaqueEi que votaremos amanhã.

Portanto, a matéria sai de pauí."l..
O SR. MARCELO DÉDA - Muito obrigado, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adi

ada "de Ofício" a c.onfirmação de votação, em 19 tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº
96-B/92.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) _. Sr. Presidente, na última votação,
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há uma
proposta de emenda à Constituição - a de nº 7-0, de
1999 -, que eu só colocaria em votação se houvesse
acordo. Estou vendo que não há acordo. De modo que
não há condições para votar.

Informo que teremos sessão extraordinária
amanhã, às 9h.

O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENT,E (Michel Temer) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Constituição americana tem 227 anos, e nesse perío
do os americanos fizeram dezoito emendas a ela. A
nossa Constituição tem onze anos e meio, e já fize
mos aqui umas duzentas emendas. É uma emenda
por dia. Transformamos a Constituição num código.

Agora eu sei por que os Estados Unidos são os
Estados Unidos e o Brasil é isso que temos. Perde
mos uma tarde inteira com esta matéria, quando po
derramos fazer uma lei para o Poder Judiciário. Pas
samos aqui dias, semanas, meses para mexer na
Constituição e fazer leis funcionais para o Poder Judi
ciário.

Sr. Presidente, lidere um processo para que lim
pemos e enxuguAmos essa Constituição. Façamos
leis. Tornemos o Congresso mais dinâmico.

Não sou jurista, sou povo, e o povo pensa como
eu e não aceita mais esse estado de coisas: passa
mos horas, dias, semanas, meses mexendo na Cons
tituição para não fazer nada.

O SR. GLVCON TERRA PINTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

oSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. GLVCON TERRA PINTO (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido.

O SR. ELTON ROHNELT - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sn Presidente, a
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento
Regional, na manhã de hoje, aprovou requerimento
do Deputado Paulo Rocha, com base no arts. 256 e
219 do Regimento Interno, convocando os Ministros
da Fazenda e da Integração Nacional e outras autori
dades para tratar de assuntos relacionados à Comis
são, em Belém do Pará, no Estado do Pará.

No entanto, Sr. Presidente, estabelece o art. 46
do Regimento Interno:

Art. 46. As Comissões reunir-se-ão na
sede da Câmara, em dias e horas prefixa
dos, ordinariamente de terça a quinta-feira,
a partir das nove horas, ressalvadas as con
vocações de Comissão Parlamentar de
Inqúérito que se realizarem fora de Brasília.

Sr. Presidente, a minha questão de ordem é no
sentido de que V. Ex!! torne sem eficácia a decisão da
quela Comissão, já que o Regimento Interno não per
mite a realização de audiência pública de Comissões
Permanentes fora da sede da Câmara dos Depu
tados, em Brasrlia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro a
questão de ordem de V. Exl Realmente, V. EXª tem ra
zão.

Em face do art. 46 do Regimento Interno, as Co
missões Permanentes hão de se reunir na sede da
Câmara, em dias e horas prefixados, ordinariamente
de terça a quinta-feira. Não há condições para reunião
de Comissão Permanente fora do recinto da Câmara,
a não ser as chamadas Comissões Temporárias, que
são as Comissões Parlamentares de Inquérito.

Dou provimento à questão de ordem de V. Exl

O SR. ELTON ROHNELT - Obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PAULO OCTÁVIO-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.
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o SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu voto foi de acordo com o partido, o PFL.

O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o PSDB.

O SR. MÁRCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi
a palavra.

O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS - AC. Reclama
ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
acordo com o Regimento Interno, arts. 96 e 264, peço
a V. Ex' que tome providências, porque desde o ano
passado venho solicitando à Mesa Diretora da Câma
,ra Federal informações a respeito dos imóveis funcio
nais e até aqui não as recebi.

a primeiro ofício data do dia 8 de dezembro de
1999. Pedi, na ocasião, o número de apartamentos
ocupados efetivamente, o número de apartamentos
dados como vagos e o número de Deputados que re
cebem auxílio-moradia. Reiterei o pedido, Sr. Presi
dente, já neste ano, no dia 16 de março, e ainda não
obtive resposta.

Peço providências a esta Presidência. Se fo
rem informações de caráter sigiloso, não há proble
ma, mas reitero o pedido e solicito à Presidência
que tome providências, porque estou em pleno
exercfcio do meu mandato e quero essas informa
ções.

É a reclamação que trago agora à apreciação
de V. Ex·, Sr. Presidente, Deputado Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Encaminharei a reclamação de V. Ex· ao 411

Secretário, o nobre Deputado Efraim Morais.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
d.o orador.) - Sr. Presidente, nas votações anterio
res, votei com a orientação do PT.

O SR. NILO COELHO (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores, segui a orientação do partido.

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

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXê a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, senti-me, de certa
forma, ofendido com o pronunciamento do Deputa
do descendente de portugueses, com relação ao
Brasil, porque acho que nossos problemas começa
ram a partir da Coroa portuguesa. Se este País atra
vessa problemas hoje, eles têm sua origem na che
gada de Cabral aqui. Os índios até hoje sofrem.
Creio que uma série de problemas que enfrentamos
hoje são provenientes da Coroa portuguesa, da qual
o Deputado, na verdade, é originário.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXê a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nessas últimas horas o Brasil todo está inquieto com
uma taxa que foi aplicada pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA. Mais de 900 mil brasileiros receberam o
aviso de que essa taxa deve ser quitada até o dia
31 deste mês.

Quero, neste momento, congratular-me com a
Confederação Nacional da Indústria, que entrou
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e
conseguiu, por unanimidade, liminar cancelando a
cobrança dessa Taxa de Fiscalização Ambiental.
Falo isso para tranqüilizar milhares e milhares de
brasileiros que não suportam mais essa tributação
cada vez mais votada e apreciada pelo Executivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExI a palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, precisei ausentar-me
para ir ao posto médico. Gostaria de deixar isso re
gistrado.

Muito obrigado.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex· a palavra.
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o SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de registrar que nas votações anteriores votei de
acordo com a recomendação do PMDB.

O SR. ZA~RE REZENDE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com o meu partido.

O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, queremos anunciar à Casa que estamos encami
nhando projeto de lei que toma susceptíveis de de
sapropriação, para fins de reforma agrária, todas as
propriedades rurais onde tenham utilizado fogo nas
florestas e demais formas de vegetação.

Obrigado.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) .- Sr. Presidente, gostaria de saber
se V. Ext pode nos informar se haverá sessão do
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A ses
são do Congresso Nacional está mantida para logo
após o encerramento desta.

Vou encerrar a sessão.

O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. CARLOS MOSCONI (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
apresentando projeto de lei que obriga os laboratóri
os farmacêuticos a colocar preços em seus produ
tos, em suas propagandas comerciais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiçõES OS SENHORES:

JOÃO COSER - Projeto de lei que acrescenta
parágrafo ao art. 462 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT para proibir descontos salariais pelo
fornecimento de uniformes pela empresa.

VALDECI OLIVEIRA E JOÃO GRANDÃO 
Projeto de decreto legislativo que susta os efeitos
do disposto no art. 8º da Lei nº 9.960, de 2000, que
cria a Taxa de Fiscalização Ambiental- TFA.

CORONEL GARCIA E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que altera seus arts. 21,
32 e 144 para organizar e estruturar o sistema de
guarda penitenciária em polícia penitenciária.

RUBENS BUENO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro de Relações Exteriores so
bre incidente ocorrido em Portugal pertinente ao
cancelamento da visita do Presidente da Repúbli
ca Federativa do Brasil à cidade natal de Pedro
Álvares Cabral.

Indicação ao Sr. Ministro dos Transportes da
inclusão do Porto de Paranaguá no Programa de
Dragagem para o ano 2000.

JOSÉ CARLOS ELIAS E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que altera dispositivos do
Sistema Tributário Nacional e dos Princípios Gerais
da Atividade Econômica.

ANDRÉ BENASSI - Projeto de lei que acres
centa novos parágrafos ao art. 147 da Lei nº 9.503,
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

EUNíCIO OLIVEIRA E GEDDEL VIEIRA LIMA 
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de convocação de sessão solene em ho
menagem ao Sistema Verdes Mares pela passagem
de seu 302 aniversário.

MANOEL SALVIANO - Projeto de lei que alte
ra dispositivos acrescidos pela Lei nº 9.960, de
2000, à Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional de Meio Ambiente, seus afins e
mecanismos de formulação e alteração, e dá ou
tras providências.

ALCIONE ATHAYDE - Projeto de resolução
que acrescenta o inciso XVII ao art. 32 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela
Resolução nll 17, de 1989, instituindo a Comissão

, da Juventude.

MILTON TEMER - Projeto de lei que dispõe
sobre a incidência do Imposto de Renda sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão ju
dicial.

JAIR BOLSONARO - Projeto de lei que dispõe
sobre a assistência médico-hospitalar aos
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ex-comandantes que tenham participado de operações
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos
da Lei nQ 5.315, de 1967, e aos seus dependentes.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Defesa sobre os Colégios Militares.

JOSÉ JANENE - Projeto de lei que dispõe so
bre a restituição do Imposto de Renda e dá outras
providências.

Projeto de lei que dispõe sobre o cálculo e a
forma de reajuste das prestações habitacionais no
SFH - Sistem~ Financeiro da Habitação.

EDMAR MOREIRA - Projeto de lei que deno
mina Rodovia José Guarino Júnior o trecho da rodo
via BR-356, entre as cidades de Muriaé e Ervália, no
Estado de Minas Gerais.

JOVAIR ARANTES - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro das' Comunicações de infor
mações por escrito acerca da cobrança de tarifa te
lefônica entre municípios vizinhos.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento
de informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente re
ferente à Taxa de Fiscalização Ambiental.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Fazenda referente à atualização dos valores re
lativos às deduções e demais tabelas do Imposto de
Renda de 2000.

RUBENS FURLAN - Projeto de lei que acres
centa inciso ao art. 12 da Lei n9 9.394, de 1996.

Projeto de lei que acrescenta inciso ao art. 27
da Lei nQ 9.394, de 1996.

DA. ROSINHA - Projeto de lei que dispõe so
bre a venda de espaços para publicidade nos siste
mas de transporte rodoviário, ferroviário e metroviá
rio de passageiros.

DA. BENEDITO DIAS -Indicação à Presidência
da República de providências junto ao Programa Co
munidade Solidária, para a inclusão de pescado na
cesta básica de alimentos distribuída na Região Norte.

DJALMA PAES - Projeto de lei que estabelece a
obrigação, para as emissoras de rádio e de televisão,
de divulgarem listas de foragidos da Justiça.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre o contrato de venda dos rama
is ferroviários do Nordeste à Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN).

WAGNER SALUSTIANO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior sobre operações realizadas

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social- BNDES.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre os gastos com publicidade do Banco
do Brasil.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre os gastos com publicidade da
Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre os gastos com publicidade da Caixa
Econômica Federal.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre os gastos com publicidade
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Relações Exteriores sobre atividades do Grupo
Econômico Exprinter.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre ocorrências no Banco Exprinter Losan
S.A.

WAGNER SALUSTIANO E OUTROS - Reque
rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a
finalidade de investigação de irregularidades cometi
das no Tribunal de Contas do Município de São Paulo
nos últimos anos.

RAIMUNDO COLOMBO - Projeto de lei que re
voga a Taxa de Fiscalização Ambiental- TFA, criada
pela Lei n2 9.960, de 2000.

LUIZ ANTONIO FLEURY - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre
atividades exercidas pela Petróleo Brasileiro S.A. 
Petrobras.

CONFÚCIO MOURA - Projeto de lei que acres
centa artigo à Lei n2 8.629, de 1993, que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais re
lativos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Tí
tulo VII, da Constituição Federal, e dá outras provi
dências.

EULER RIBEIRO - Projeto de lei que altera a
Lei nS! 9.960, de 2000, que institui a Taxa de Serviço
Administrativos - TSA, em favor da Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; estabelece
preços a serem cobrados pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA; cria a Taxa de Fiscalização Ambiental 
TFA; e dá outras providências.

FERNANDO FERRO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento referente à contaminação de alimentos por
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PSDB/PTB

PUPSL
PSDBIPTB

PSDBIPTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PDB/PTB

PSB/PCdoB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PIAU(

PSDBB.Sá
Presente de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Ney Lopes PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 4

PARA(SA

Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Nelson Otoch PSDB PSDBIPTB
Pinheiro Landim PMDB PMDBIPST/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB
Vicente arruda PSDB PSDBIPTB
Presentes de ceará: 6

José Aleksandro
Sérgio Barros
Presentes de Acre: 2

TOCANTINS
Freir Júnior PMDB PMDB/PST/PTN
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins: 2

MARANHÃO

Eliseu Moura PPB
José Antonio Almeida PSB
Robertro Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes de Maranhão: 4

AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB
Presente de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondonia: 4

ACRE
PSL
PSDB

Bloco

PARÁ

PT
PDT
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PFL

AMAPÁ

PSB PSB/PCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN

Partido

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Presente de Roraima: 1

Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Presentes e Amapá: 2

Babá
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Nelson Pinto
Raimundo Santos
Presentes de Pará? 6

agrotóxicos, alimentos estes que constituem itens im
prescindíveis à cesta básica da população brasileira.

SARAIVA FELIPE - Projeto de lei que torna sus
cetíveis de desapropriação para fins de reforma agrá
ria todas as propriedades rurais em que tenha sido
usado fogo nas florestas e demais formas de vegeta
ção.

MIRO TEIXEIRA E OUTROS - Requerimento
d~ urgência ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputa
dels para apreciação do Projeto de Lei nll 2.313, de
2000, que institui o Programa Especial de Estágio Re
munerado Suplementar ao Fies - Peersfies, e dá ou
tras providências.

CARLOS MOSCONI- Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de os laboratórios farmacêu
ticos colocarem os preços de medicamentos em suas
propagandas comerciais.

EULER MORAIS - Projeto de lei que autoriza a
posse e o porte de arma de fogo a índios pertencen
tes a comunidades indígenas reconhecidas pelo ór
gão competente, nas condições que estabelece.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, dia 30, às 16 horas, haverá
Sessão Solene em homenagem aos índios do Brasil e
ao ex-Deputado Mário Juruna.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
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Presentes de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro RMDB PMDB/PST/PTN
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB OSB/PCdoB
Fernando Ferro PT
João Golaço PMDB PMDB/PST/PTN
Joel De Hollanda P,FL
José múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL PUPSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Sérgio Guerra PSDa
Severinbo Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 12

Vittorio Medioli PSD8 PSD8/PTB
Walfrido Mares Guia PT8 PSD8/PTB
Zaíre Rezende PMD8 PMD8/PST/PTN
Zezé Per~ella PFL
Presentes de Minas Gerais: 16

RIO DE JANEiRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Almerinda de Carvalho PFL
Dino Fernandes PSDB PSD8/PTB
Fernando Gabeira PV
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN
Milton Temer, PT
Roberto Jefferson PTS PSD8/PTB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 9

SERGIPE

PSC
PMDB RMOB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PT PUPSL

PUPSL

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB
PSD8/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

MATO GROSSO

Osvaldo Sobrinho PSD8
Pedro Henry PSD8
Ricarte de Freitas PSD8
Presentes do Mato Grosso: 3

SÃO PAULO

AJoizio Mercadante PT
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Cunha Bueno PPB
Edinho Araújo PPS
Fernando Zuppo PDT
Iara Bernardini PT
João Paulo PT
José Machado PT
Marcos Gintra PL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Ricardo Berzoni PT
Sampaio Dória PSDB
Valdemar Costa Neto PL .
Wagner Salustiano PPB
Presentes de São Paulo: 22

PSDB/PTB
PSDB/PJB

PSDB/PTB

Adelson Ribeiro
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 4

BAHIA
PMDB PMDBípST/PTN
PCdoB PSB/PCdoB
PFL
PT

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Presentes de Alagoas: 2

Aécio Neves
Carlos Mosconi
Eliseu Resende
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel
Marcos Lima
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Ronaldo Vasconcellos

Francistônio Pinto
Haroldo Lima
José Carlos Aleluia
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 4

MINAS GERAIS
PSDB
PSDB
PFL
PMDB PMD8/PST/PTN
PMD8
PP8
PMDB PMD8/PST/PTN
PSDB PSDBIPTB
PT
PMD8 PMD8/PST/PTN
PSDB PSDBIPTB
PFL
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DISTRITO FEDERAL
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB PSDBlPTB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB PMDBIPSTIPTN
Presentes do Distrito Federal:4

Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Veda Crusius PSDB PSDBlPTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

BlocoPartido

RORAIMA

Luciano Castro PFL
Total de Ausentes: 1

GOIÁS

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

Lidia Quinan
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Presentes de Goiás: 3

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB .
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PPB
PT
PPB
PSDB PSDB/PTB

PSDB/PTB

PARÁ

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

ACRE

PPB
PFL

AMAPÁ

PTB
PFL

João Tota
Zila Bezerra
Total de Ausentes: 2

TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB PSDBIPTB
Total de Ausentes: 1

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB
Francisco Coelho PFL
Neiva Moreira PDT
Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 4

Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Total de Ausentes: 2

RONDONIA

PFLOscar Andtade
Total de Ausentes: 1

Eduardo Seabra
Sérgio Barcellos
Total de Ausentes: 2

Airton Roveda
Chico da Princesa
Hermes Parcianello
Iris Simões
José Borba
José Carlos Martines
José Janene
Márcio Matos
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Presentes do Paraná: 10

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 6

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN
Pedro Pedrossian PFL
Presentes do Mato Grosso do Sul:3

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Fernando Marroni PT
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN

JlJlio Redecker PPB
Nelson Marchez'an PSDB PSDB/PTB

CEARÁ

Moroni Torgan PFL
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Total de Ausentes: 1
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SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Total de Ausentes: 1

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN

Nair Xavier Lobo

Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 2

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 1

PARANÁ

Padre Roque PT
Total de Ausentes: 1

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB
Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Total de Ausentes: 1

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Dr. Evilásio PSB
Gilberto Kassab PFL
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PSTIPTN
Robson Tuma PFL
Teima de Souza PT
Total de Ausentes: 10

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

PSDB/PTB

BAHIA

PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PFL
PPB

PARAíBA
PPB

MINAS GERAIS

PSDB
PL
PSDB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

Magno Maia
Total de Ausentes: 1

Ademir Lucas
Cabo Júlio
Eduardo Barbosa
João Magno
Maria Elvira

Mário de Oliveira
Paulo Delgado
Total de Ausentes: 7

ESP[RITO SANTO

PTB

Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 4

Enivaldo Ribeiro

Total de Ausentes: 1

PERNAMBUéo

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
Total de Ausentes: 1 .

SANTA CATARINA

João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer
ro a sessão, convocando outra, extraordinária, para
amanhão, quinta-feira, dia 30, às 9 horas, com a se
guinte

PLlPSL

RIO GRANDE DO SUL

PT
PT
PL
PDT

Esther Grossi
Henrique Fontana
Paulo José Gouvêa
Pompeo de Mattos
Total de Ausentes: 4

PSDB/PTB

PLlPSL
PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Eber Silva PDT
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Mareio Fortes PSDB
Miriam Reid PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Baltazar PSB
Wanderley Martins PDT
Total de Ausentes: 9
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ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(h 9horas)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, elc art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

Março de 2000

1
PROPOSTA DE EMENDAACONSTITUIÇÃO N° 96-8, DE 1992

(DO SR. H~L10 BICUDO)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 96-A, de 1992,

que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça ede Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr. Luiz CsrIos Santos); eda Comiss!o Especial, pela
aprovação, com substitutivo, desta edas Propostas de Emenda àConstituição nOs 112-A195, 500-AI97 e368
A/96, apensadas; pela admissibilidade de todas as emendas apresentadas na Comissão e, no mérito, pela
aprovação das de nOs 1/95,2195 e4/95 (apresentadas na legislatura antenor) edas de nOs 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,
10,11,12,13,14,15, 16, 18, 19,20,21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,40,42,43,44 e 45; pela
rejeição das Propostas de Emenda àConstituição nOs 127·A/95 e215-Al95, apensadas, edas emendas nOs
3195 {apresentada na legislatura anterior} e4,6, 17,22,23.25,30,32,34,38 e41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação e reformulaçAo parcial de voto. Apresentaram votos em separado
oDeputado AntOnio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados Marcelo Déda, JOSé Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegrino. AntOnio Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha ePadre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247, 72, 79, ,298, 70, 51, 281, 296,42, 33,293,27, 88,238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz AntOnio Fleury eRenato Vianna; rejeitados os de nOs
297,291,251,23,220,82, 155,50,292,295,233,256,283,221,177, 184,286,26,216,219, 162,200,218,
240,201,274,217,248, 101 eos destaques dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto Batochio e
Ibrahim Abi-Ackel; eprejudicados os de nOs 156, 38,40,241,71,83,37,86,154,13,134,112,208,24,280
,212,213,211, 113,210,34, 78, 111 e59 (Relatora: Srl Zulaiê Cobra).
Tendo apensadas as PECs nOs: 112·Al95, 127~AI95, 215-Al95, 5oo-A197, 368-Al96.
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I ~ COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕeS)

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 05/04/00

Projetos de Lei (art. 119, Ie§1°)

PROJETO DE LEI N° 4.356-Al98 • do Sr. Danilo de
Castro • que "dispõe sobre obrigatoriedade de
realização de estudo prévio de au1o-sustentabiliaade na
promoção de assentamentos rurais para fins de reforma
agrária, edá outras providênciasM

•

RELATOR: Deputado IGOR AVELlNO

PROJETO DE LEI NO 4.378-AI98 - dos Srs. Milton
Mendes e João Coser - que "regula as relações
juridicas entre a agroindústria e o produtor rural
integrado edá outras providências·.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE ·lEI N° 659-A199··· do. Sr..~·Murilo·
Domingos· que "define sistema orgânico de produção
agropecuária e produto da agricultura orgânica, dispõe
sobre asua certificação. edá outras providênciastl

•

RELATOR: Deputado TELMO KIRST

PROJETO DE LEI N° 1.4n/99· do Sr. Antônio Carlos
Konder Reis eOutros· que Mdispõe sobre oPrograma
Grande Fronteira do MERCOSUL".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI nO 2.063/99 •do Sr. SlIas Brasileiro •
que Ddispõe sobre oArquivo Zootécnico Nacional dos
Animais Domésticos de interesse econômico edá outras
providênciastl

•

RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N° 2.157/99· do Sr. Sedu Picanço.
que "acrescenta dispositivo ao Oecrefo..Lei nO 221, de 28
de fevereiro de 1967, que 'dlspõ9 sobre aproteção e
estímulos àpesca edá outras providênciaslll

•

RELATOR: Deputado B. SÁ

PROJETO DE LEI N° 2.158/99 •do Sr. Wilson Santos 
que "dá nova redação ao art. 4° eacrescenta os artigos
4°·A e 4°-B da Lei' nO 9:87~ I de 23 de novembro de
1999, que 'Estabelece prazo para as ratificações de
concessões ealienações de terras feitas pelos Estados
na Faixa de Fronteira, edã outras providências".
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI NO 2.181/99 •do Sr. Wilson Santos 
que -dá nova redação ao art. 17, da Lei nO 4.771, de 15
de setembro de 1965 (Código Florestal), dispondo sobre
areserva florestal legal em projetos de colonização, de
assentamento ede loteamento rurais".
RElATORl Deputado JOSUÉ BENGTSON

PROJETO DE LEI N° 2.183199· do Sr. Marcos Cintra·
que "dispõe sobre odireito de os mutuários de crédito
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rural recorrerem a instituições arbitrais para o cálculo de
seus saldos devedores-o
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

PROJETO DE LEI N° 2.194/99· do Sr. Hugo Biehl· que
"dispõe sobre o cultivo de florestas por assentados pelo
Programa Nacional de Reforma Agrária, e dá outras
providências".
RELATOR: IJeputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 2.248/99 • do Sr. Carlos Dunga 
que -concede isençtlo do Imposto Territorial Rural nas
condições que especifica". --
RELATOR: IJeputado ADELSON RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.265199 • da Sra. Marinha Raupp
• que "altera a Lei na 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que 'dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no
Caprtulo 111, Título VII, da Constlh.t1çAo Federal....
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE LEI Na 2.35412000 - cio Poder ExecutiVo •
que "exclui uma fraçAo da lIrea da Reserva Extrativista
do Rio Ouro Preto, localizada nos municlpios de
Gua!ará·Mirim e Vila Nova Mamoré, no Estado de
Rondônia".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

PROJETO DE LEI N° 2.45912000 - do Sr. Femando
Ferro - que "displle sobre a concessão de incentivos
fiscais às pessoas físicas e jurídicas que se dediquem
ao sistema orgAnico de produção agropecuária".
RELATOR: [:>eputado JOÃO TOTA

Decurso: 4· sessão
Última Sessão: 31/03100

Substitutivo (art. 119, Ue § 10)

AS PROPOSIÇ6ES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.133/97 • da Sra. Telé Bezerra 
que- "dispOe'''sob"re a- dispensa; paTa' O' beneficiário do'
projeto de assentamento para reforma agrária, do
pagamento de taxas pertinentes a projetos de
desmatamento a serem executados em sua area".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N° 1.731199 w do Sr. Glycon Terra
Pinto - que "altera a Lei na 7.679, de 23 de novembro de
1988, que 'dispOe sobre a proibição da pesca de
espécies em periodos de reproduçao 8 dá outras
providências'".
RELATOR: Deputada NELSON MEURER

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo \I
Horério: 10h

EXTRA-PAUTA
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 621/1999 • do Poder Executivo
(MSC 488/99) • que "altera e acresce dispositivos ao
Decreto-lel nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 •
Código Penal, à Lei na 1.079, de 10 de abril de 1950, e
ao Decreto-Lei nO 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras provIdências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçlio, nos
termos do substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados André Benassi,
Fernando Coruja e Darci Coelho, em 19/01/2000.

PAU T A N° 0212000

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os
artigos 143 e 144 da Constituiçao Federal, tomando o
Serviço Mifrt8r volurrtãrlo e estendendo às poJrclas
militares e corpos de bombeiros militares 8 competência
para a formaçAo de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntOnIo carlos Konder Reis, em
30/11199.
O Deputado AntOnio carlos Konder Reis apresentou
voto em separado. em '15112199.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:'

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NG 384/1999
da ComissAo de RelaçOes Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1418/1999) • que "aprova o texto do
Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperaçtio Consular
entre a Repíl~1ca Federativa do Brasil e a República
Portuguesa para ProteçAo e Assistência Consular aos
seus Nacionais em Terceiros Parses, celebrado em
Lisboa, em 17 de abril de 1999".
RELATOR: Deputado José DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 404/2000 •
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1871/1999) • que "aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Israel sobre Isenção de Vistos
para TItulares de Passaportes Nacionais Válidos,
celebrado em BrasUía, em 1° de setembro de 1999".
RELATOR: Deputado JOS~ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa ei no mérito, ,pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.241/1997 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "modifica a Lei nO 9.429, de 26 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre prorrogação de
prazo para a renovação de Certificado de Entidades
Filantrópicas e recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social - CNSA e anulação dos
atos emanados do Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, contra instituições que gozavam de
isenção da contribuição social, pela não apresentação
do pedido de renovação do certificado em tempo hábil".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
DE LEI3.844-B/1997 - que "dispõe sobre educação em
direitos humanos e institui a polftica nacional de
educaçao em dIreitos humanos para o ensino
fundamental e médio".
RELATOR: Deputado lÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 1°,
inciso I, alínea "g" da Lei Complementar nO 64, de 1999,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções pl1blicas
rejeitadas por irregularidade insanflVef'. Apensados ;
(PLCs nOs 76/96, 27/95, 32195 e 62195).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar nO 32195 e 62195. apensados, e. no
mérito pela sua rejeiçao; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nO 76/96 e. no mérito, pela
sua rejeição;· pela constitucfonalidade, juridicldaoe,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovaçêo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darci Coelho, Waldir
Pires e Luiz Antônio Fleury, em 08/12199.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.840/1996 - do Sr. Airton Dipp 
Que "dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução para a
Língua Portuguesa de expressões escritas em idioma
estrangeiro nas obras-literárias, técnicas ecientlficas". " .
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 503/1999 ~ do Sr. Enio Baccl- que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá ôutras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITAo.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela rejelçao.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rollm e
lédio Rosa, em 30/06/99.
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado,
11/08/99.

AVISOS

PROPOSiçÕeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a Sessão
Última sessão: 31/03/2000

Substitutivos (art, 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldicldade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.990197 - do Sr. Ursicino Queiroz
- que "altera a redaçêo do art. 13 e renova o art. 14 da
Lei nO 5.700, de 1° de setembro de 1971, que "dispOe
sobre a forma e a apresentaçao dos Simbolos
Nacionais, e dá outras providências", determinando o
hasteamento diário da Bandeira Nacional em todos os
prédios públicos". (Apensado o Pc. n° 2.053199)
RELATOR: Deputado I~DIO ROSA

PROJETO DE"LEI N°"3';162197 - do senado Federal
(PLS N°179/96) - que "disp5e sobre o registro geral de
recém-nascidos e dá outras providências".
(APENSADOS OS PLs N°s 784199 e 1.104/99)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLIM

PROJETO DE LEI N° 4.800-AI98 - do Senado Federal
(PLS N° 114/97) - que "dispõe sobre a ação civil
destinada ao cumprimento da obrigação de fazer ou de
não fazer, para a 'preservaçao da honra e dignidade de
grupos raciais, éticos e religiosos".
RELAl:OR: Deputado MARCOS ROLIM

PROJETO DE lEI N° 193199 - do Sr. José Roberto
Batochlo - que "dá nova redaçAo a dispositivos da Lei
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nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 {Código de Processo
Civil}, que disciplinam rectJrsDS".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE L.EI N° 358199 - do Sr. Enio Bacci -- que
"altera o furo competente para ações por emissão de
cheques sem fundo, e dá outras providências·_
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI N° 1.238199 - do Sr. Luiz AntOnio
Fleury - que "modifica o § 2" do art. 164 da lei nO 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penar.
RELATOR: Deputado OSMAR""SERRAGLIO

PROJETO DE LEI N° 1.450/99 - do Sr. João Grandao 
que "altera a redação do art. 29, do Decreto-Leí nO
1.455, de 7' de abril de 1976, alterado pelo Decreto-Lei
nO 2.411, de 21 de janeiro de 1988, dispondo sobre a
destinaçAo e utllizaçl!io de bens e mercadorias
apreendidas por contrabando ou descaminho".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Jurldicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.408196 - do Sr. Vlc Pires Franco
- que "dispóe sobre a inclusfio da matéria Informática
nos currículOs dos estabelecimentos de ensino de 1° e
2° graus", (APENSADO O Pl. N° 2,792J97)
RELATOR: DeputadO ROLAND LAVIGNE

PROJETO I::>E LEI N° 2.761-B/97 - do Sr. Pedro Wilson
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da publieação
anual pelo Exea.rtivo das Informações policiais que
especifica".
RELATOR: MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N° 3.173-N97 - do Sr. Walter
Pinheiro e outros - que "acrescenta parágrafo ao art. 20
da Lel nO 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dê
outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 562199· do Sr. Rubens Bueno 
que "altera dispositivos da Lei nO 8.009, de 29 de março
de 1990, que "Dispoe sobre a impenhorabilidade do
bem de famllis". (Apensado ao PL nO 4.728/98)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO [)E LEI N° 895/99 - do Sr. Augusto Nardes
que "altera i!l Lei nO 8.009 de de 29 de março de 1990,
que "Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
familía". (Apensado ao PL nQ 4.728198)
RELAT.OR; Oeputado.MARCOS.ROUM..

PROJETO DE LEI NO 1.683199 - do Sr. Júlio Redecl<er
- que "altera a Lei nO 8.009 de de 29 de março de 1990,

que "Dispóe sobre a impenhorabilidade do bem de
famllia". (Apensado ao PL nO 4.728198)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLiM

PROJETO DE LEI N° 1.964/1999 - do Senado Federal
que "dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a
Sêrem adotados pelo Ministério Público e por outros
órgãos, a respeito das conclusões das comissões
parlamentares de inquérito".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Jurldicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 5.788/1990· do Senado Federal·
que "estabelece diretrizes gerais da Polltlca Urbana e
dá outras providências. Apensados : (PL 273/91, PL
856/91, PL 1734/96, PL 1882191, PL 2191/89, PL
2587189, PL 2807/97, PL 2937189, PL 3196197, PL
3624193, PL 3663197, PL 4004/89, PL 4019189, PL
4024/89, PL 4285/89, PL 4310/89, PL 6119190)"
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 109/95 - do Sr. Odelmo Leão
que ~acrescenta incisos ao artigo 3° da Lei na 8.171, de
17 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política
agrícola".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 1.69211996 - do SlIas Braslleiro
que "dispõe sobre o acesso e uso, pela Polícia Federal,
de material apreendido pelo órgão de prática dos crimes
de contrabando e descaminho".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 2.660-811996 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre o tempo de direção do
motorista de caminhões e Onibus trafegando em
rodovias".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N° 3.748-Al1997 - do Poder
Executivo - que "dá nova redação aos §§ 1° e 2" do art.
477 da Consolldaçao das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 3.264-Al1997· do Agnelo
Queiroz - que "dispOe sobre a responsabllldade civil de
grupos financeiros, industriais, agro-industriais e
comerciais;- em~vlrtude 'de" atos 'Hícitos"praticadtrfr por-'
empregados de quaisquer das empresas integrantes. e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SJ:RGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 3.829-Al1997 - do Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a estabilidade provisória
no emprego do trabalhador cuja companheira estiver
grávida".
RELATOR: Deputado MARCELO D~DA

PROJETO DE LEI NCl 4.143-Al98 - do, $r;," Hermes
Parcianello - que ~disp6e sobre legislaçAo de trânsito. e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY KARA
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casos de assalto e dá outras providências". (Apensado
nO 1.659/99)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 1.359/99 - do Sr. Jorge Costa 
que "dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e
creditrcios às pessoas ffsicas e jurídicas que promovam
a reposição florestal, e dá outras providências".
(Apensado na 2.151/99)
RELATOR: Deputado LUCIANO P1ZZATIO

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.860-811997 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dá nova redação ao art. 40 da Lei nO

9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL•
disciplina o regime das concessões de serviços públicos
de energia elétrica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 3.313/1997 - do Sr. Confúcio
Moura - que "altera dispositivo do art. 5° da Lei nO

7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo
Nacional de Meio Ambiente".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI Na 4.080/1998 - do Sr. Wemer
Wanderer - que "altera os limites do Parque Nacional
do Iguaçu. criando a Zona de Uso Especial do Iguaçu,
de acordo com o Art. 225, parágrafo 11}, Inciso 111 da
Constituição Fecferal".
RELATOR: Deputado JOSé 80RBA

PROJETO DE LEI N° 4.649-A/1998 - dos Srs. Fébio
Feldmann e Rita Camata - que -dispõe sobre o acesso
público aos dados e InformaçOes exIstentes nos órgãos
e entidades integrantes do SISNAMN.
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 16/1999 - do Sr. Paulo Rocha 
Que "dispóe sobre a proteção da floresta natural
primária na região Norte e ao norte da região Centro
Oeste".
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PROJETO DE LEI N° 19-A/1999 - do Sr. Paulo Rocha 
que -altera a Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
que dispõe sobre a Politica e as Instituições Monetãrias,
Bahcárias e ·'C~ltrdias. Criá o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FLÁVIO DERZI

PROJETO DE LEI N° 103-Al1999 - da Sra. Maria Elvira
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de
dispositivos que impeçam a morte de animais silvestres
por atropelamento nas rodovias brasileiras".
RELATOR: Deputado FLAVIO DERZ~

Substitutivo (art.119, 11 e § 1°)

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

PROJETO DE LEI N° 247-A/1999 - do Sr. Fernando

PROJETO DE LEI N0 673199 -do Sr. Ricardo Berzoini .... Gage~~ .- ~ue "impleme~~ ~e?id~s da seguraOl;~ para

J ... G dA _ udefine a responsabilidade civil o manuseIo de co~bustlvels destinados a veiculas
e 0,:,0. r~n aO que. I • automotivos rodoviânos". (Apensado nO 733199)
das mstitUlções financeiras a empresas de crédito nos RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
lEMENDAS APRlESlENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso:5a Sessão
Última Sessão: 30/03/00

PROJETO DE LEI N° 1.208199 - do Sr Freire Júnior
que "inclui, entre as áreas não tributáveis pelo Jmposto
Territorial Rural, as de matas nativas·. (Apensado nO
1.957/99)
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AVISOS

PROPOSiçÕeS SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 31/0312000)

Substitutivo (art.119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.687/1998 - do Poder Executivo
• que "dispõe sobre a extinção da Fundação Escola
Nacional de Administração Pública e a absorçAo de
suas atividades por organização social, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 10-Al1999 - do Sr. Paulo Paim
que "dispõe sobre a transmissão da TV Câmara e da TV
Senado pelas empresas exploradoras do serviço de
televisão por assinatura em DTH e MMOS".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 1,428-Al1999 - do Poder
Executivo· que "altera dispositivos da Lei n" 9.503, de
23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro".

...RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
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PROJETO DE LEI NO 1.985199 - do Sr. Edinho Bez 
que "modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997,

PROJETO DE LEI ND 1.873199 - do Sr. Pedro
Femandes - que "dispõe sobre o pagamento com
cheque. nas concessionárias ou pel'lYlisslonárias de
serviços púbHcos e nas prestadoras de serviços de
telecomunicaçt5es, das respectivas faturas de serviços
de água e esgoto, energia elétrica, gás de cozinha e
telefone e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO

PROJETO DE LEI N" 1.877199 - do Sr. Sérgio Carvalho
- que Mestabelece critérios para o licenciamento
ambiental de atividades de pesquisa e lavra mineral e
para a recuperaçAo de éreas degradadas por
mlneraçAo, regulamentando o § 2D do art. 225 da
ConstitulçAo Federar.
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 1.907199 - do Sr. Dr. Hélio - que
·cria a Area de Proteção Ambientai - APA - do Rio
Capivari".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N° 1.912199 - do Sr. Joeé Ronaldo
que "modifica a LeI nD 9.472, de 16 de Julho de 1997,
determinando idêntica tarifa para serviços similares
prestados através de telefonia fixa e telefonia m6ver.
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI N° 1.913/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "toma obrigatória a assistência de
advogado em transações imobiliárias. acrescentando
parágrafo ao art. 1lJ da Lei na 8.906, de 4 de julho de
1.994".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N" 1.914199 - do Senado Federal
que "cria saio a ser fixa<:lo nos produtos que especifica e
dáouttasprovldênaa~.

RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 1.927199 - do Sr. Max
Rosenmann - que "define a Polltlca Nacional de
Turismo e dê outras providências".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N" 1.933199 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "dlspOe sobre a autentlcaçAo mecAnlca de
documentol por InstftuiçAo bancária·.
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI ND 1.935199 - do Sr. Ben-Hur
Ferreira - que "acrescenta o inciso VI ao art. ia da Lei nO
7.347. de 24 de julho de 1985".
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO

PROJETO DE LEI N° 1.949199 - do Sr. Arlindo
Chlnaglia - que ·que Institui o contrato-padrao para
prestação dos serviços de telecomunicações, energia
elétrica. gás, égua e saneamento por empresas p(íbllcas
ou privadas, e dá outras providênclas".

PROJETO " [lE·, lEI•. N9·,.:1'176019Sh...,. do" Sr. Ronaldo., waELAT013;.Dep~dQ .•LUCJANO. P.JZZATTO
Vaaconcellos - que "dispõe sobre incentivo fiscal à
reciclagem de produtos".
RELATOR: Deputado BEN·HUR FERREIRA

PROJETO DE LEI Na 727-A/1999 - do Sr. Corauci
Sobrinho .• que "dispõe sobre a figura do OUVIDOR,
como representante dos consumidores junto à ANEEL e
ti ANATEL, e dá outras provld6nclas".
RELATOR: Deputado Fi..AVIO DERZI

PROJETO DE LEI N" 833-N1999 - da Sra. Nice Lobl!!o 
que "dispõe sobre a descontlnuaçAo da produçao de
automóveis".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 1.103-A/1999 - do Sr. Aldo Rebelo
• que "dé nova reda<;ao ao § 3° do art. 10 da Lei nO

6.902, de 27 de abril de 1961, que 'dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambientai, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.15811999 • do Sr. Régis
Cavalcante • que "eatabelec::e a obrigatoriedade de
proteçAo ambientai por Estados e Munic(pios que
recebem royalts pela produçAo de energia elou
combustlvels".
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR

PROJETO DE LEI N" 1.507-AJ1999 • do Sr. Jáir
Meneguelll - que "estabelece a obrigatoriedade de
prestsçao de serviços de acondicionamento ou
embalagem das compras em estabelecimentos
comerciais autodenominados de supermercados.
hipermercados ou similares".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 1.518-A/1999 - do Sr. Femando
Gabelra - que "proibe a fabricação, imporUiçio,
exportação, comerclaHzaçfto e a utilização de
defensivos agrlcolas que contenham em sua formulação
a 8ubstancla PARATION METIL"••
RELATOR: Oeputado LUCIANO PIZZAlTO

PROJETO DE LEI N° 1.64211999 - do Sr. Antônio
Kandlr .. que "dispõe sobre a sujeição dos produtos
Importados às normas de certlficaçAo de conformidade
da Regulamentação Técnica Federal e dá outras
provlclênclss ".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

PROJETO DE LEI N° 1.710199 - do Sr. José Thomaz
Non6 - que "dls~e sobre audli:lria contábil nas
atividádes ele Incorporaçi'!lb e construçaD 'd~ ir'nóveis
regidas pela Ler nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR; Deputado LUIZ BITIENCOURT

PROJETO DE LEI W' 1.742/99 - do Sr. Serafim Venzon
- que "altera o art. 113 da Lei n" 8.213, de 24 de julho
de 1991, permItindo ao beneficiário optar pela agência
bancária de sua conveniência para recebimento do
beneficio previdenciário".
RELATOR: [)eputado JORGE TADEU MUDALEN
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introduzindo artigo que toma obrigatória a ampla
divulgação das tarifas praticadas pelas prestadoras de
serviço telefônico fiXo comutado e de serviço móvel
celular".( Apensado nO 2.499/00)
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI N° 2.072199 - do Sr. João Magno 
que "dispõe sobre prévio registro ou licença de
autoridade ambiental para a inclusão no orçamento da
União de projeto ou atividade que potencialmente afete
ou danifique o meio ambiente".
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PROJETO DE LEI N° 2.101/99 - do Sr. Ademir Lucas
que "define o valor da Indenização a ser pago pelas
seguradoras nos sinistros com perda total do veIculo
segurado".
RELATOR: Deputado FLÁVIO DERZI

PROJETO DE LEI N° 2.109199 - do Sr. Ayrton Xerez
que "dispõe sobre a constituição de patrimônio de
afetação nas incorporaçOes imobiliárias de que trata a
Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado FLÁVIO DERZI

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Local: Plenário 5, Anexo 1\
Horário: 9h30min

PAUTA 1/2000

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva nas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.316196 - do Sr. Elias Murad
que "dispõe sobre os limites máximos dos teores de
nicotina, alcatrão e monóxido de carbono dos derivados
do tabaco comercializados no Pais e dá outras
providências". (Apensados: PL's nOs 2.506196, 3.155197
e 3.267/97)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELOS
PARECER: favorável a este, com (2) emendas;
contrário aos PL's 2.506196. 3.155/97 e 3267197.
apensados, e contrário à emenda apresentada na
Comissão .
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 17/11/1999

PROJETO DE LEI N° 525/99 - do Sr. Léo Alcãntara 
que "autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de
Apoio à Microempresa, a ser administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, alterando a Lei nO 9.491, de 9 de setembro de
1997". (Apensados: PL's nOs 547/99, 614199,1.157/99 e
1.666199)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER:· favorável. a este. e,aos apensados" C91Jl
Substitutivo, e contrário às emendas apresentadas ao
Substitutivo
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 8/12/1999

PROJETO DE LEI N° 1.142199 - do Sr. Avenzoar
Arruda - que "dispõe sobre as informaç6es empresariais
a serem fornecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociação coletiva".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA ao Deputado Antônio do Valle. em 1°/1211999

PROJETO DE LEI Nll 1.304/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"modifica a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
que institui o SIMPLES, para viabilizar o enquadramento
das empresas que estejam regularizando seus débitos".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorével

PROJETO DE LEI N° 1.340/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "acrescenta dispositivos ao art. 1.503 da Lei nO
3.071, de 1D de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art.
262 da Lei nO 556. de 25 de junho de 1950 - Código
Comercial". (Apensados: PL nQ 2.071/99)
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: favorável a este e ao apensado, com
Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.663/99 - do Sr. J:nio Baccl 
que "proíbe a fabricação, comercialização e utilização,
em todo o território nacional, de redes de pesca com
malha inferior a 05 e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.684199 - do Sr. Júlio Redecker
- que Mdispõe sobre dados a serem impressos nos
talonários de cheques".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.725199 - do Sr. Augusto Nardes
- que "dispOe sobre a redução de débitos de
microempresas e empresas de pequeno porte, oriundos
de operações de crédito no âmbito do sistema financeiro
público·.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NO 1.756/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "obriga a impressão nas embalagens de plástico
do nome ou sigla do plástico do qual são
confeccionadas".
RELATOR: DeputadcrPAULO OCTÁVIO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.801/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dispõe sobre o Saneamento
Financeiro de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte Inadimplentes - Programa SANEAR, e dá outras
providencias·.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEL..N~ 1.874/99:- do. Sr... Pedro
Fernandes - que "dá nova redação ao inciso V do art. 9°
da Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, para incluir
as pequenas construtoras que especifica como
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beneficiárias do SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempl"E'.sas e das Empresas de Pequeno Porta, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorável, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.899/99 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "altera a Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989
, para dispClr sobre a aplicação dos recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Cenlro-Oeste".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.908/99 - do Sr. Nelson
Marchezan - que" altera a Lei nO 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, alterada pela Lei nO 7.889, de 23 de
novembro de 1989, que 'dispõe sobre inspeção indústria
e sanitária dos produtos de origem animai' e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS(5 SESSÕES)

Decurso: 3· sessão
Última sessão: 3/04/00

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.11511997 - do Sr. Luiz Carlos
Hauty - que' "modifica o art. 15 da Lei nO 6.404, de 15 qe
dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por
ações". (Apensados: PL's nOs 3.519197 e 1.000/99)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 4· sessão
Última sessão: 31/03100
PROJETO DE LEI N° 4.304-A/1993 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dá nova redaçao à alinea •J", do
artigo 27, da Lei nO 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que 'regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos·.
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N° 3.203/1997 - do Sr. Nelson
Marchezan que "estabelece Programa de
Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

PROJETO DE LEI N° 32-Al1999 - do Sr. Paulo Rocha·
que "cria o balanço social para as empresas que
menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSJ: MACHADO

PROJETO DE LEI N° 164-A/1999 - do Sr. celso
Russomanno - que "estabelece limites aos aumentos de
aluguéis nos casos de contratos de locação de imóveis
urbanos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N° 1.082-A/1999 - do Sr. Miro
Teixeira - que "dispõe sobre o acesso de turistas ou
visitantes às unidades de conservaçao federais,
estaduais, privadas e áreas do entorno".
RELATOR: Deputado RICARDO fERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 1.993/1999 - do Sr. Paulo Braga
- que "dispOe sobre o enquadramento dos profissionais
liberais no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), de que trata a
Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 199B".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N° 1.999/1999 - do Sr. Pedro
Fernandes - que ·cria o Programa de Desenvolvimento
Sustentável da Reglao Nordeste - PRODEN, através da
instalação de Áreas de Livre Comércio - ALe na
Região, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N° 2.02511999· do Sr. Pedro Celso
que "destina cinco por cento do lucro operacional das
empresas que especifica para o financiamento de obra
cinematográfica brasileira de produção independente e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROJETO DE LEI N° 2.02811999 - do Sr. Lincoln
Portela - que .. determina a obrigatoriedade da
existência de detetores de metais nas entradas dos
conjuntos comerciais".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE LEI N° 2.032/1999 - do Sr. Freire Júnior
- que "acrescenta parágrafo ao art. 4° da Lei nO 7.827,
de 27 de setembro de 1989, que 'regulamenta o art.
159, inciso I, allnea "c· da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste- FCO, e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N" 2.052/1999 - do Sr. Francislônio
Pinto - que "dispõe sobre a marcação e a rotulagem dos
produtos brasileiros destinados à exportação".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE LEI N° 2.075/1999 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "obriga à coleta a destinação final
ambientalmente adequada de pneus usados·.
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
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PROJETO DE LEI N° 2.120/1999 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa".
RELATOR: Deputado JOS~ MACHADO

PROJETO DE LEI N° 2.165/1999 - do Sr. Germano
Rlgotto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
abastecimento do mercado com peças de reposição,
pelo prazo mínimo de dez anos, pelos fabricantes e
importadores de veiculos automotores, a contar da data
da suspensão da produção ou importação do veículo".
(Apensado: PL nO 2.444/2000)
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJETO DE LEI N° 2.170/1999 - do Sr. Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos ganhos de produtividade das

_empresas",
RELATOR: Deputado JOSr:: MACHADO

PROJETO DE LEI N° 2.184/1999 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece obrigatoriedade da contratação de
ascensoristas em elevadores de condomínios
comerciais elou mistos, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO

PROJETO DE LEI N° 2.211/1999 - do Sr. Werner
Wanderer - que "dispéle sobre a declaração do
fomecedor de produtos e serviços não regulamentados".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.22311999 - do Sr. Ricardo
Ferraço - que Mprolbe a concessão de financiamentos,
por Instituições financeira públicas, a empresas de
capital estrangeiro para participação no Programa
Nacional de DesestatizaçEioH

•

RELATOR: Deputado RUBENS BUENO

PROJETO DE LEI N° 2.228f1999-do Sr. Edinho Bez
que "dispõe sobre o funcionamento de hotéis,
restaurantes, bares e similaresft

•

RELATOR: Deputado MARCia FORTES

PROJETO DE LEI N° 2.233/1999 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "obriga a que os produtos alimenticios
comercializados informem sobre a presença de glúten,
como medida preventiva e do controle da doença
celiaca'. R
RELATORA: Depu~da L1DIA QUINAN

PROJETO DE "I:.EI- N° 2.247/1999 - do Sr. -Rubens
Bueno - que "dispõe sobre a criação de áreas de livre
comércio em municfpios localizados na faixa de
fronteira, nas condições que estipula".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.300/2000 - do Sr. Clementtno
Coelho - que "modifica a Lei nO 9.279, de 14 de maio de
1996, que 'regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial', estendendo a proteção conferida
pelo registro de marca ao seu uso na Intemer.
(Apensado o PL n~ 2.535/2000) ., ~ _
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.30312000 - do Sr. Mareio Matos
- que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.317, de 5 de
dezembro de 1996. alterada pelas Leis nO 9.528, deJO
de dezembro de 1997, 9.732, de 11 de dezembro de
1998, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e pela Medida
Provisória nO 1.855-25, de 18 de novembro de 1999, que
dispõe sobre o regime tributário das microempresas e
das empresas de pequeno porte, institui Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES e dá outras providências",
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N° 2.310/2000 - do Sr. Themistocles
Sampaio - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso
de senha nas compras efetuadas através de cartão de
créditoft

•

RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N° 2.31612000 - do Sr. Paulo Octávio
- que "modifica o art. 4° da Lei nO 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea "c" da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro·Oeste - FCO, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CLEMENTlNO COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.371/2000 - do Sr. Paudemey
Avelino - que " dispõe sobre a saída de produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.39312000 - do Sr. Pompeo de
Mattos ~ que Mdispõe sobre procedimentos legais para
cancelamento de registro de micro e pequenas
empresas".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.43812000 - do Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre a aplicação de parcela dos
recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de
Amparo ao Trabalhador no financiamento do
desenvolvimento do turismo nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII

PROJETO DE LEI N° 2.491/2000 - do Sr. Leo Alcântara
- que "dispõe sobre a aplicação de parcela do -lucro
liquido das empresas em projetos ambientaisft

•

RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO -

PROJETO DE LEI N° 654/1999 - do Sr. Marçal Filho 
que,"estabelece que-os carWes. de créditos.contenham
reprodução gráfica do rosto dos respectivos titularesft

•

RELATORA: Deputada ANA CATARINA
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PROJETO DE LEI N° 68111999 - do Sr, Freire Júnior
que "loma obrigatória a publicação da letra do Hino
Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos
cadernos escolares e dá outras providências·.
(Apensados: PL's nOs 1.533199 e 1.656/99)
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI NO 876/1999 - do Sr. Geddel Vieira
Uma - que "altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de
1996, para incluir no cãlculo da receita bruta anual de
empresas a serem enquadradas como micro e
pequenas empresas o desconto de créclitos oriundos do
pagamento do ICMS e do IPI", (Apensado: PL nO
1.989199)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 1.917/1999 - do Senado Federal
(PLS 24,7/99) - que "dispõe sobre advertência nas
embalagens de baterias e pilhas eletroquimicas".
(Apensados: PL's nOs 1.633/99,2.100199 e 2.216199)
RELATOR: Deputado ALEX CANZlANI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSIÇOES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 31/03l2000)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.174199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "Institui o Dia do Hoteleiro, nas
condições que especlflca".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI NO 2.55612000 - do Senado Federal
(PLS nO 491199)- que "altera a redaçAo do art. 90 da Lei
nO 9.615. de 24 de março de 1998, destinado ao Comitê
OUmpioo Brasileiro e ao Comitê ParaoUmpico Brasileiro
os recursos dos concursos de prognósticos e loterias
federais e similares que especifICa".
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE'lEl N°'2.562J2000'- dó Sr. P"a'ulo Paim 
que "altera dispositivos da Lei nO 9.615, de 24 de março
de 1998. que 'instituI nonnas gerais sobre desportos"',
RELATOR: Deputado AGNElO QUEIROZ

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2a Sess§o
Última"Sessão: 04104100

Projetos de Lei (art. 119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 434-AI95 - do Senado Federal
(PLS 16195) - que "toma obrigatória a mençao do
quesito "cor" em documentos e procedimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 2.264-AI96 - do Sr. Paulo Rocha
- que "institui a Residência em Enfermagem e dá outras
providências".
RELATORA: DEPUTADA MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI N° 2.764-A197 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que ·obriga as entidades desportivas,
recreativas e afins e contratar seguro de
responsabiRdade civil".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI NO 3.892197 ~ do Sr. Marcelo Barbierl
- que "Dispõe sobre a oficialização no território nacional
do "Hino à Negrítude"
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI NO 856-A199 - do Sr. Eduardo Jorge
- que '1nstltui o Serviço CMI Profissional e dá outras
providências". Apensados: Pu nOs 987199 e 1.452199.
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.133199 - do Sr. Paulo Uma 
que Hdell'JOCtatlza a gasta0 dos Serviços Sociais
AutOnomos edá outras providências".
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 1.164-AI99 - do Sr. Sérgio
Carvalho - qúe "denomina 'Aeroporto de Porto
Velho/Govemador Jorge Teixeira de Oliveira' o
Aeroporto de Porto Velho, Estado de RondOnla"
RELATOR: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI N° 1.543/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "modifica dispositivo da Lei nO 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965, que "dispõe sobre o Magistério
Superior".
RELATOR: Deputado FLAVIOARNS

PROJETO DE lEI N° 1.609199 - do Sr. Pompeu de
Mattos - que "altera a Lei nO 4.944, de 6 de abril de
1966, que dispõe sobre a proteçl:lo de artistas,
produtores de fonogramas a. organismos de
radiodifusão, e dá outras providências"'.
RELATOAA Oeputada'MARISA-SERRANO

PROJETO DE LEI N° 1.676/99 - do Sr. Aldo Rebelo
que "dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o
uso da Ilngua portuguesa e dá outras providências".
Apensados: PLs nOs 1.776/99, 2.41812000 e 2.45212000,
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI N" 1.707199 - do Sr. Paulo
MagalhAe8 - Que "altera a Lei nO 9.131, de 24 de
novembro de 1995".
RELATOR: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI N° 1.765199 - do Sr. Sérgio CalValha
- que "institui o currfculo mínimo para os diversos



Março de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12813

superiores e dá outras providências". Apensado: PL nO
1.819199.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N° 1.783/99 - do Sr. Walter Pinheiro
- que "dispõe sobre o acesso gratuito ao serviço de
Internet via rede de TV a cabo para hospitais e postos
de saMe da rede pública, estabelecimentos de ensino
de 1° e 2° graus da rede pública, museus e bibliotecas
públicas".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 1.785199 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.828/99 - do Sr. Gerson Gabrielli
- que "dispõe sobre o dia nacional da microempresa'.
Apensado: PL nO 1.867199
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

PROJETO DE LEI NII 1.855/99 - do Senado Federal
(PLS 225199) - que "dispõe sobre a reutilização de rMOS
didáticos no ensino fundamental e médio e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 1.859199 - do Senado Federal
(PLS 245196) - que "dispõe sobre a proteção ao
patrimônio, em confonnídade com o art. 216, inciso V,
da Constituição Federal, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI N° 1.860-N99 - do Senado Federal
(PLS 273199) - que "institui o estudo dos direitos
humanos na fonnaçao policiai".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI ~ 1.868199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "inclui no curriculo escolar da
educaçao básica, superior, especial, profissional e de
jovens e adultos a disciplina "Educação Ambiental", e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI nO 1.892199 - do Sr. Ricardo Izar 
que "dispõe sob~ a exclusividade de emissao de
carteiras de estud~ntes pelo Ministério da Educação·.
RELATOR:'D'êputado'PROFESSOR l::U1~NH0' "

PROJETO DE LEI N° 1.906/99 - do Sr. Pompeu de
Mattos - que "altera o art. 48 da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 1.947/99 - do Sr. Wilson Santos 
que "prorbe a substituição de nome tradicional de clube
de futebol ou seu logotipo por marca de produto, nome
ou logotipo de empresa associada a título de patrocrnio
ou.psn;eria~.

RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI N° 1.996199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "inclui no Currículo escolar do ensino
médio e da educaçao superior a disciplina "Normas
Gerais de Orçamento e Finanças Públicas", e dá oulras
providências"
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 2.015/99 - do Sr. Enio Baccl 
que "altera o inciso I e o parágrafo único do art. 22 da
Lei nO 9.615, de 23 de março de 1998 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 2.030/99 - do Sr. Geraldo Magela
- que "altera os arts. 23 e 55 da Lei nO 9.615, de 24 de
março de 1998, que 'institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências"'. Apensados: PLs nOS
2.207199 e 2.236199.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 2.049/99 - do Sr. santos Filho 
que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11
de maio de 1990, para permitir a movimentação da
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS para o pagamento, total ou parcial, das
prestações e do saldo devedor de financiamentos dos
Programa de Crédito Educativo, e dá outras
providências". Apensado: PL na 2.076/99.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOCHI

PROJETO DE LEI NQ 2.084/99 - do Sr. Jorge Pinheiro 
que "dispõe sobre a concessí'!o de desconto para
professores na compra de ingressos para espetáculos
culturais e desportivos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 2.114199 - do Sr. Saraiva Felipe 
que "institui a co-gestão nos hospitais filantrópicos e
universitários e de ensino integrantes do SUS".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI Na 2.116199 - do Sr. Luis Bittencourt
- que "isenta da cobrança de taxas em processos
seletivos para a admissão nas instituiÇÕes de ensino
superior OS alunos comprovadamente carentes·.
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE lEI NII 2.126199 - do Sr. Roland Lavigne
- que "institui a data de 16 de março como o "Dia
Nacional'da ReflEl)lão,Politica'.
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE lEI N° 2.135199 - do Sr. Ronaldo Cezar
Coelho - que "modifica dispositivos da Lei nll 9.131, de
24 de novembro de 1995".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 2.137/99 - do Sr. Pastor Valdeci
Paiva - que "dlspOe sobre a instalação de lixeiras para
a disposição seletiva do lixo em escolas públicas".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARrLDO

PROJETO DE LEI NII 2.140/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "institui incentivos fiscais do imposto de
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renda e da contrlbuiçAo social sobre o lucro Ifquido aos
clubes de futebol".
RELATOR: Deputado RENATO SILVA

PROJETO DE LEI NO 2.199199 - do Sr. José Carlos
Vieira - que "acrescenta parágrafo ao art. 41 da Lei nO
9.615, de 24 de março de 1998, que "institui normas
gerais sobre desporto e dê outras providências".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 2.206199 - do Sr. Paulo Octávio 
que "acrescenta dispositivo ao art. 13 da Lei nO 9.615,
de 24 de março de 1998, detenninando Que as
entidades. nacionais de administração do desporto
sejam sediadas no Distrito Federar.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 2.212199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "Institui o Dia do Bacharel em
Turismo".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI NO 2.217199 - do Sr. Aldo Rebelo
que "altera o art. 4° da Lei nO 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, e dá outras providênciss".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 2.226199 - do Sr. Enio Bacci 
que "Institul programa "Paz na Escola", de ação
intertisclplinar e de particlpaçAo comunitária para
prevençeo e controle da violência nas escolas da rede
pt:ibllca de ensino no pais 9 dá outras providências".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI NO 2.284199 - do senado Federal 
que "dispõe sobre o tombamento do antigo estúdio da
Ridio Nacional, no Rio de Janeiro, e sua transfol'n'l8ÇêO
em Museu da História do Rádio no Braslr.
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 2.285199 - do Senado Federal
(PLS 111/99) - que "Institui o Dia Nacional de Luta pela
Reforma Agrária e dê outra& providências".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO De LEI NO 2.288199 - do Senado Federal
(PLS 513/99) - que "institui o Dia Nacional do Idoso·.
Apensado: PL nO 2.36612000
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 2.29012000 - do Sr. Roberto
Pessoa e outros - que "denomina o canal adutor das
águas do rio SAo Francisco de Cabrobó-PE e Jatl-CE,
canal Deputado Luis Eduardo Magalhães".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI NO 2.29312000 - do senado Federal
(PLS 457199) - qlJ9 "acrescenta § 6° ao art. 26 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da edLtCSçAo nacionar, incluindo o
ensino da IntroduçAo à Comunicação de Massa no
Currfa.tb dos ensinos fundamental e médlo-.
RELATOR: Deputado NELO RODOLFO

PROJETO DE LEI NO 2.294/2000 - do Senado Federal
(PLS 532/99) - que "acrescenta § 5° ao alt 32 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacionar, incluindo os
slmbolos nacionais como tema transversal nos
curricu!os do ensino fundamentar.
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N° 2.30112000 - do Sr. Uncoln
Portela - que "determina a obrigatoriedade da execução
semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de
ensino primário e médio".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 2.312/2000 - do Sr. Ricardo
Noronha - que "acrescenta Inciso ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a
perm~ de saque pelo trabalhador do FGTS para
pagamemo de anUidade escolar". Apensados: PLs nOS
2.49012000 e 2.38812000.
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE LEI NO 2.34912000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "dispõe sobre a meia-entrada nos
espetáculos culturais e esportivos, para trabalhadores e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N" 2.35012000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "modifica o Decreto-Lei nO 238, de 28
de fevereiro de 1967, que "complementa e modifica a
Lei nO 4.117. ele 27 de agoslD de 1982-, estabelecendo
tempo mlnimo pare a veiculação de programas
educativos-o
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI NO 2.35912000 - do Sr. Ollmpio Pires
- que "institui o ano de 2002 como "Ano Nacional carlos
Drummond de Andrade", e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 2.37312000 - do Sr. Eber Silva 
que "institui o Dia da Sibila".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI NO 2.402/2000 - do Sr. José Cartas
Coutinho - que "dispõe sobre a quantidade máxima de
alunos em sala de aula, n8S turmas de ia a 81 série do
1° grau".
REI:ATOR~ Deputado PROFESSOR L.vIZINHO

PROJETO DE LEI N° 2.410412000 - do"Sr. Csrlos Dunga
- Que "denomina 'Paltlclo Des. 'Rivando Bezerra
Cavalcanti·" o edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado da Parafba'"
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI NO 2.41912000 - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre a regulamentação da
proflssAo de Psicomotriclata e autoriza 8 criaçAo doa
Conselhos Federal e Regiçm8ÍS de Psicomotrlcidade".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
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PROJETO DE LEI N° 1.511/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui a 'SEMANA NACIONAL DE PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIJ:NCJAS' e dá outras
providências".
REU\TOR: Deputado FLÁVIO ARNS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISO

EM
DE

PROJETO DE LEI N° 2.429/2000 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "institui o "Dia da Televisão"
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI N° 2.44212000 - do Sr. Gilmar
Machado e Walter Pinheiro - que "altera os dispositivos
da Lei nO 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE lEI N° 2.469/2000 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre reservas das vagas nas
escolas públICas de 1° e ~ grau para alunos da rede
privada".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 2.474/2000 - do Sr. Wellington
Dias - que "institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dá
outras providências"
RELATOR: oeputado OSVALDO COELHO

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

Decurso :4a Sessão
Último dia: 31/03/00

FASE DE
EMENDAS (5

PROJETO DE LEI N° 2.501/2000 - da Sra. Celcíta
Pinheiro - que "da nova redação ao inciso " do art. 20
da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelece as diretrizes e bases da educação
nacionar.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 2.510/2000 - do Sr. Alberto Fraga
- que "dispõe sobre a sede das Confederações
Desportivas amadoras e profISSIonais e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 2.51512000 - do Sr. Paes Landim
- que "dá nova denominação ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 2.533/2000 - do Poder Executivo
(MSC 251/2000) - que "declara feriado nacional o dia 26
de abril de 2000",
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APReSENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.572198 - do Senado Federal 
que "cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego
• PEPE e dá outras providências". Apensados: PLs nOs
76/99, 98199, 541/99, 618199, 1.051/99, 799199,
1.118199,67199 e 810/99.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.462199· do Sr. Agnelo Queiroz 
que "acrescenta inciso VI e altera o § 4° do art. 6° da Lei
nl) 9.6"5;'dé 24 de'trIal'Çl1 de 1998"':
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.063·AI93 - do Sr. Jackson
Pereira - que ndispõe sobre a comercialização, por
remessas postais, de bens de origem estrangeira,
adquiridos sob o regime aduaneiro especial da Zona
Franca de Manaus". (Apensados: PL's nOs 495195 e
4.051198)
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 519-Al95 - do Sr. José Janene 
que "dispôe sobre alterações na Lei nO 6.024, de 13 de
março de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a
liquidação extrajudicial de instituições financeiras e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 631-A195 - do Sr. Júlio Redecker
que "acrescenta parágrafo ao artigo 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nQ 5.452, de 1° de maio de 1943".
REU\TOR Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI N° 3.135-N97 - do Superior Tribunal
de Justiça - que "dispõe sobre a criação da gratificaçãO
pelo efetivo exercício em Varas Federais de diflcil
provimento aos Juizes Federais e Juizes Federais
Substitutos, e dá outras providências".
RELATOR Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N° 3.167-Al97 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "dispõe sobre a concessão de
financiamento para a aquisição de tratores,
colheitadeiras, máquinas, implementos e equipamentos
agrícolas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 3.658-Al97 - do Sr. Pauto Paim
que. "disp(íe, sobre,..Q, destino,dos reeurt?os. financeiros
arrecadados pelo Tesouro Nacional provenientes das
contas inativas do sistema bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
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PROJETO DE LEI NII115-A199 - do Sr. Pedro Celso
que "lenta B operação de crédito que especifica do
Imposto sobre OpemçOes de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores MobiJiérlos 
IOFR

•

RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI NC' 120-AI99 - do Sr. Rubens Bueno
e Osmar Serraglio • que Rcria érea de livre comércio
no Municrpio de Guarra, no Estadodo?araná, e dá
outras provlclênclasR

•

RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 373-A/99 - que Rmodifica os arts.
211 e 311 da Lei na 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para considerar prioritária a desestatização das
instituiçOes financeiras federais, e dá outras
providênciasR

• (Apensados: PL's nas 821199 e
1.381/99)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE lEI N° 646-A199 - do Sr. lédio Rosa 
que "altera o art. 320 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
BrasileiroR

• (Apensados: PL's n"8 840/999 1.035199)
RELATOR: Deputado JOS~ MILITÃO

PROJETO DE LEI N° 999199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos ~ Que "dispõe sobre a concessAo de
condlçiões especiais de crédito para empresas que
investirem na redução e tratamento de residuos
poluentesR

•

RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI NC' 1.28o-AI99· do Sr. Freire Jtlnior
• que "'Institui incentivos para doações ao Fundo
NacIonal de Melo AmblenteR

•

RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NO 1.313-A199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que -dá nova redaçAo ao art. 40 da Lei na
7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras
provldênciasR

•

RELATOR: Deputado JOSé PIMENTEL

PROJETO DE LEI N° 1.970/99 • do Sr. José Machado
- que "dispõe sobre a concesslo de financiamentos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
SocIal - BNDES a empresas estrangeiras".
RELATOR:Dep~ R0BiRTO BRANT

COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4-Sess'o
Última Sessão: 31/03/00

Projetos d. Lei (art. 119, I. S 18)

PROJETO DE LEI NO 2.844-A197 - do Senado Federal
(PLS 26/95) • que 'nsIillJi o Estatuto dos Garimpeiros e
dá outras provId6ncias.R

RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

PROJETO DE LEI NO 1.079-N99 • do Sr. José Chaves 
que Rdlspi5e sobre a obrigatoriedade de inserçAo de
cláusula em edital de prlvatlzaçAo, cido, fuslo ou
incorporaçio de companhias energéticas controladas
pela UnIAo, ou em contrato dele decorrente, que garanta
investimentos em programas de eletrificação rural:
RELATOR: Deputado VMJÃO GOMES

PROJETO DE LEI NO 2.096/99 - do Sr. Feu Rosa - Que
"cria o Programa Nacional de Mlnerallzação dos Solos e
dá outras providências:
RELATOR: Deputado JUQUINHA

COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

Decurso:4·Sessio
O/tlma susla: 31.3.00

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Substitutivo (Art. 119, II_S18)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO
EMIENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsJ.O

PROJETO DE LEI NG 89-AI99 • dO Sr. Alberto Fraga •
que "estabelece a organizaçao dos Quadros nas
Instituições Militares Estaduais e do Distrito Federal."
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO
PARECER: favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3' Sus'o
O/tlma Sau'o: 03/04/00



Março de 2000 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12817

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 03/04/2000

Projetos de Lei (art. 119, I e § 10
)

PROJETO DE LEI N° 1.888/96 • da Sra. Rita Camata 
que~. "estabeleGe~ reqi:lis1tas... para·~ a•• CDltCBSSAor, ~.
instituições pQblicas, de financiamento, crédito e
beneffcios similares".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAfXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo.

PROJETO DE LEI N° 3.097192 - do Sr. Augusto
carvalho • que "dispõe sobre a eleiçao de diretores de
fundos de pensão patrocinados por empresas estatais e
sociedades de economia mista"
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI

PROJETO DE LEI N° 3.126197 - do Sr. Agnelo Queiroz
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção de
carteiras de identidade para os nascidos na rede pública
de saúde em todo o território nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N° 4.088/98 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a reallzaçao de exames
bacteriológicos para servidores do setor de limpeza
pClblica".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 4.645198 - da Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre a garantia da aposentadoria especial
para os trabalhadores sujeitos a condições prejudiciais à
sat1de ou·à integridade traica".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI Na 984/99 - da Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre os fundos de previdência
municipais com menos de mil segurados".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI

PROJETO DE LEI N° 1.043199 - da Sr. Dr. Hélio 
que "obriga a rede hospitalar, pública e privada, a
realizar estaUstica de óbitos bem como apresentar
relatório médico".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

PROJETO DE LEI N° 2.734--Al97 • do Sr. Pinheiro
Landim • que "dispõe sobre a habilitação e o
provlslonamento de dentistas-prãtlcos, regulamenta o
exercício dessa profissão, e dá outras providências".
RELATORA: qeputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 3.175-Al97 • do Sr. Eduardo Jorge
• que "dispõe sobre o exercicio da profissão de Técnico
em Obstetrlcia".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 3.221-Al97 - do Sr. Remi Trinta 
que "permite o pagamento de beneficios previdenciários
através da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 4.04G-Al97 - do Sr. p'aulo Paim 
que "altera dispositivo do art. 69 da Lei nO 8.212. de 24
de JUlho de 1991, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 4.148-Af98 - dos Srs. Jaques
Wagner e Maria Laura - que "crla as Comissêles
Internas de Qualidade Ambiental (CIQAS)".
RELATOR: Deputado FRANCISCO SILVA

PROJETO DE LEI N° 4.731/98 - do Sr. Roberto Pessoa
• que "regula o exercfcio da atividade profissional de
mototaxista"_(Apensado: PL nO 2.37012000)
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 77-Ale9 - do Sr. Enio Baccl- que
"acresce os incisos XIII, XIV e XV, ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990". (Apensados: PL's nOS
93/99, 179199,378199, 557/99, 599/99,847199, 850199,
940/99 e 1.485199)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N° 314-Al99 - do Sr. Paulo octávio
que "altera o parágrafo único do art. 7° da Lei na 9.478.
de 1997, que dispOe sobre a pol(t1ca energética nacional
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI N° 429-AI99 - do Sr. Jaques Wagner
- que "prolbe contratos entre entidades ou empresas
brasileiras ou sediadas em território nacional e
empresas que exploram trabalho degradante em outros
países"; • -,
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 518-A199 • do Sr. Herculano
Anghinetti - que "dispõe sobre informaçães que a
empresa concessionãrla ou pennlsslonária de serviço
público deve prestar ao usuãrio"•.
RELATOR: Deputado AlE)',ANDRE SANTOS

. PROJETO DE LEI N° 613-A199 - do Sr. Miro Teixeira 
que "estabelece condiçlo adicional para 8 concesdCI
ou renovação.d~.finan~-PQt'.p~ das agências
financeiras oficiais de fomento".
RELATOR: Deputado JOsi: CARLOS VIEIRA
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PROJETO OE LEI N° 678-AJQ9 - do Sr. Freire Júnior -
que "altera dispositivos do Decreto- .
Lei na 9.760, de 5 de setembro de 1946, que Mdispõe
sobre os bens imóveis da Unia.:> e dá outras
providências". (Apensado: PL na 740199)
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~

PROJETO DE LEI N° 1.132199 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "regulamenta a profissão de Cabeleireiro e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RtCARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N° 1.143199 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre a regulamentaçao da atividade de
motorista e cobrador de transportes coletivos urbanos e
dê outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 1.155199 - do Sr. Romeu Queiroz
que "dispõe sobre a regulamentaçAo da profissão de
garçom, fixa a jornada máxima de trabalho e o piso
salarial da l::ategOria".
RELATOR: Deputado JOS~ MILITÂO

PROJETO DE LEI N° 1.210199 - do Sr. AgneJo Queiroz 
que "altera dispositivos da Lei nO 5.517, de 23 de
outubro dl!' 1968, que dispõe sobre o exercício da
proftssAo de Médico Veterinário e cria os Conselhos
Federal 8 Regionais de Medicina Veterinária".
RELATOR: Deputado LA1RE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 1.291-A/99 ~ da Sra. Maria do
Carmo Lam • que "regulamenta o disposto no art. 39, §
6° da Constltuiçáo Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 1.392199 - do Sr. Geraldo Magela
- que "regulamenta o exerclcio da profissão de
motociclista profissional, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 1.506/99 - do Sr. Benedito Dias 
que "dispõe sobre a regulamentaçêo da profissão de
Teôlogo e autoriZa a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Teologia".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1,545199 - do Sr. Rubens Bueno·
que "permite, pelo perlodo de doze meses, a
contrataçao.. de . mão-de-obra complementaF com."
mduçAo de encargoa sociais".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 1.563199 - do Sr. Alceu Callares 
que "altera li Lei na 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim
de permitir a movimentação da conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelos
portadores de osteomielite crOnica". (Apensados: PL's
nOs 1.596199 e 1.654199)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO [)E LEI N° 1.126199 - do Sr. Or. Hélio - que
"dispõe sobre indenização por acidente em rodovia
conservada pelo sistema de pedágio".
RELATOR: Deputado JOSJ:: MÚelO MONTEIRO

PROJETO DE LEI NO 1.737-AJ99 - do Senado Federal
(PLS nl) 440/99) • que ~dispOe sobre a criação do
Conselho Federal e dos Regionais da Profissão de
Técnico Agrícola e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI N° 1.841/99 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "fixa em quatro horas a jornada de trabalho
do psicólogo".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 1.856199 - do Senado Federal
(PLS nO 267199) - que "altera a Consolidaçilo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nl) 5.452, de 1°
de maio de
1943, para dispor sobre a estabilidade do empregado
portador ~p vlrus HIVe dá outras providências·,
RELAT6RA: Deputada FATIMA PELAES

PROJETO DE LEI NO 1.880199 - do Sr. Edmar Moreira 
que "dispõe sobre a regulamentaç:io da profissao de
Instrumentador Cirurgico e autoriza a crlaçao do
Conselho Federal e dos ConselhOs Regionais de
Instrumentadores Cirurgicos".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRt=J\

PROJETO DE LEI N° 1.883199 - do Sr. Paulo Octávio
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nas
escrihKas que versem sobre transações Imobiliárias
onerosas, seja a que titulo for, do nome da pessoa flsica
ou jurldica que tenha Intermediado a transação. e dá
outras providências~.

RELATOR: Dep)Jtado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI NO 1.891199 - do Sr. VIValdo Barbosa
• que "dispõe sobre a obrigatoriedade do fomecimento
do registro de contribuições e recolhimentos
previdenciários pelas empresas empregadoras, públicas
e privadas, aos trabalhadores".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 1.903199 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "regulamenta a profissão de taxista e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1.909199 w do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a incorporaçl!lo de prêmios em
milhagens aéreas das viagens oficiais de funcionários
públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado éABÁ

PROJETO DE LEI NO 1.929199 • da Sra. Lidia Quinan 
que "acrescenta dispositivos a Lei nO 7.853, de 24 de
outubro de 1989, a fim de dispor sobre intermediação do
trabalho dO deficiente flsico por parte das entidades
assistenciais·. (Apensado: Pl nQ 2.222199)
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES

PROJETO DE LEI N° 1.944199 - do Sr. Edmar Moreira
que "altera o Decreto-Lei .,o 1.040, de 21 de outubro de
1969, que "dispOe ;;qbre os. Conselh~ Feck!ral, e
Regionais de ContabiJidade, regula a eleição de seus
membros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII



Março de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feita 30 12819

PROJETO DE LEI N° 2.011/99 - do Poder Executivo
(MSC nO 1.662/99) - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 4° da Lei nO 9.801, de 14 de junho de 1999, que
"dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo
público por excesso de despesa e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LAIRE: ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.014199 • do Sr. Fernando
Gonçalves - que "dispõe sobre a regulamentação da
profissão de Esteticista e autoriza a criação dos
Conselhos Federal e Regionais dos profissionais de
Estética".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PEI.AES

PROJETO DE LEI N° 2.023199 - do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen - que "acrescenta inciso ao art. 11 da Lei nO
8.429, de 2 de junho de 1992, que "dlspOe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento IIicito no exerclcio de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI N° 2.033/99 - do Sr. Jair Meneguelli •
que "acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, para descaracterizar a sucess::lo de
empregador no caso que menciona e dá outras
providências·•
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 2.039/99 - do Sr. Telmo KIrst - que
"determina exibição demonstrativa de encargos sociais
do empregador, nos contracheques dos empregados, e
dá outras providências",
RELATOR: Deputado PEDROCORR~

PROJETO DE LEI N° 2.048/99 - do Sr. Dino Femandes
- que "institui o Projeto de Microempresas Comunitárias,
altera a Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI N° 2.058199 - do Sr. Si/as Brasileiro
- que "dispõe sobre o contrato especial de trabalho na
Agricultura e na Construçao CivH e determina outras
providências·.
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PRO:n:TO'OE<tErW2;065/99"'.. do·Sr. Silas' Brasileiro"':
que "altera a Lei nO 8.723, de 28 de outubro de 1993, no
que se refere ao controle da poluição emitida por
velculos a diesef'.
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES

PROJetO DE LEI N° 2.066/99 • do Sr. Paulo Paim ..
que ·considera perigosa a atividade profissional do
vigilante, assegurando-Ihe o direito ao adicional de
periculosidade". (Apensado: PL n° 2.067199)
RELATOR: Deputado JOS~ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.070/99 ~ do Sr. João Magno 
que "disp~e sobre normas e parâmetros a serem

seguidos pelas empresas objeto do Programa Nacional
de Desestatizaçi}o e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA

PROJETO DE LEI N" 2.080/99 • do Sr. Paulo Paim 
que "disciplina as relações jurídicas decorrentes da
perda de eficácia do disposto no artigo 2° das Medidas
Provisórias 1.523196, 1.523-1/96 e 1.523-2196. no
tocante à alteração do artigo 148 da Lei nO 8.213, de 24
de julho de 1991".
RELATOR: Deputado FRANCISCO SILVA

PROJETO DE LEI N° 2.095199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "acrescenta parágrafo ao art. 58 da lei nO 6.360,
de 23 de setembro de 1976, a fim de proibir prêmios e
vantagens para balconistas promoverem vendas de
medicamentos·.
RELATOR: Deputado IJ'.[RE: ROSADO

PROJETO DE LEI NO 2.159199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "acrescenta dispositivo ao art. 2° da Lei nO 6.321,
de 14 de abril de 1976, para que as empresas
beneficiárias do PAT mantenham nutricionistas nos seus
quadros ou exijam a presença desses profissionais nos
quadros de suas conveniadas".
RELATOR: Deputado BABÁ

PROJETO DE LEI N° 2.160199 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
exame toxlcológico para os fins que especifICa".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.161199 - do Sr. Rodrigo Maia ..
que "dispõe sobre tarifas de serviços públicos e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N° 2.173199 .. do Sr. Ronaldo
Vasconcellos .. que "dispOe sobre as empresas de
asseio e conservaçAo".
RELATOR: Depulado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 2.180199 .. da Sra. Angela
Guadagnin - que "acrescenta o § 18 ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990, permitindo a
movimentação do saldo da conta vinculada do Fundo de
Garantia do Tempo de serviço para construção da casa
própria".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI NO 2.187199 - do Sr. Antônio do Valle
- que "dá nova redação ao caput do art. 5°. da Lei nO
6.494, de 7 de dezembro de 1977, para fixar a jornada
de atividade em estágio em 04 (queiro) horas".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII

PROJETO DE LEI N° 2.193199 • do Sr. Paulo Paim 
que "estende aos ferroviérios da Rede Ferroviária
Federal S. A. e da Companhia de Trens Urbanos o
benefIciei de que trata a Lei nO 8.186, de 21 de maio de
1991. que 'dis~~, sobre a compteme~taçao de
aposentadoria de ferrovlálios' ".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
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PROJETO IDE LEI N° 2.208199 - do Tribunal de Contes
da União - que "dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o
Plano de Carreiras do Tribunal de Contas da UnJao e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI N° 2.218199 - do Sr. José Thomaz
NonO· que "acrescenta parágrafo
únIco ao artigo 3° da Lei nO 7.410, de 27 de novembro
de 1985, que dispõe sobre a especialização de
Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança
do Trabalho, para dispor sobre registros em conselhos
profissionais".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE L.EI N° 2.229199 • do Sr. Freire Jemior 
que "dispõe sobre a realização e a divulgação de
audiências pllblicas relativas a processas de aquisição
de bens e de contrataçllo de serviços pela
admlnlstraçAo pOblica federal, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE L.EI N° 2.230199 - do Sr. Freire Júnior •
que "regulamenta o inciso I do art. 19 da Constltulçlo
Federal", (Apensado: PL nO 2.39712000)
RELATOR: Deputado EOUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 2.237199 - do Sr. Pedro canedo •
que "dlspOe sobre execuçQo de dMdaa trabalhistas doa
clubes de futebol profissional".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI NO 2.241199· do Sr. Adolfo Marinho
que "altera a Lei nO 8.987, ele 13 de fevereiro de 1995,
que 'dispõe sobre o regime de concessão e permisdo
da prestaçao de serviços públicos previstos no art. 175
da ConstituiçAo Federal, e dá outras providências',
prevendo o ressarcimento dos usuários que realizarem
Investimentos visando à expando da rede de serviços
públicos, na forma Que determina".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETIr

PROJETO DE L.EI N° 2.249199 • do Sr. Luiz Bittencourt·
que "obriga a velculaçAo de menasgena contra o uso de
drogas nos 'sites' provedores de informações na
Internet, de responsabilidade de órgaos e entidades da
AclminislraçAc) Pública Federar.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 2.30212000 - dO' Sr. J6sê Cãrlos"
Coutinho - que "dispõe sobre o piso salaria! dos
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI Na 2.30812000 • do Sr. AIoi:;;io
Mercadante • que "dispõe sobre a divulgação, a1mvéa
da Internet, dos dados e informaçOes relativos 8
licitações realizadas pelos órgAoa dos poderei
ExecutiVo, Legislativo e Judiciário, em 1lXIos os niveis
da administração p(Jblica e dil outras providências".
RELATOR: Deputado lAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.30912000 - do Tribunal de
Justiça do DIstrito Federal e Territórios - que "institui
GratificaçAo por Execuçao de Mandados para a carreira
de Analista Judiciário - Oficiais de Justiça - Área
Judlclária • Especialidade Execução de Mandados do
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 2.31512000 ~ do Sr. A1oizio
Mercadante - que "toma obrigatória a realização de
audiências públicas sobre os aumentos propostos nas
tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras
de serviços pClblicos antes que os mesmos sejam
autorizados pelas respec1ivas agências reguladoras
setoriais edá outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.326/2000 - do Sr. Nilton Baiano
~ que "altera a Lei nO 9.715, de 25 de novembro de 1998,
para estabeJecer a obrigatoriedade de recolhimento, por
parte dOs empregadores rurais e urbanos, pessoas
ffsicas, das contribuições para o Programa de
Integração Social e de Fonnação do PatrimOnio do
Servidor Público - PISIPASEP".
RELATOR: Deputado FRANCISCO SILVA

PROJETO DE LEI N" 2.32712000 - do Sr. Dr. Hélio - que
"altera o § 4° do art. 45 da Lei nO 8.666, de 21 de junho
de 1993, o caput e o § 20 do art. 3° da Lei nO 8.248, de
23 de outubro de 1991, e o art. 4° do Decreto nO 1.070,
de 2 de março de 1994".
RELATOR: Deputado L.AfRE ROSADO

PROJETO DE LEI NO 2.36212000 - do Sr. José carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a utiliza~o de recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do trabalhador,
para a ql.ilaçio de prestações atrasadas no ambito do
Sistema Financeiro de Habitação".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI NO 2.36412000 - do Sr. Werner
Wanderer - que "altera dispositivos da Lei nO 4.886, de 9
de dezembro de 1965, que regula as atividades dos
representantes comerciaIs autOnomos, alterada pela Lei
nO 8..420, de 08 de mala de 1992. nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETOm?LEI N° 2.38212000-· do Sr:wAo'Caldas
que "dispõe sobre a qultaçao dos bens imóveis
residenciais alienados por força dos dispositivos da lei
nO 8.025, de 1990-.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 2.39112000 - do Sr. Pinheiro
landim - que "diApõe sobre o seguro-educaçao e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada FATIMA PElAES

PROJETO DE LEI N° 2A03l2OOO.- do Sr. Freire Júnior ."
que -regulamenta o parilgrafo único do art. 8° da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS VIEIRA
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PROJETO DE LEI N° 2.42812000 - do Sr. Marçal Filho ~

que "altera o art. 3° da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
1990, a fim de estender o beneficio do Seguro~

Desemprego ao trabalhador temporário".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.44312000 - do Sr. Themistocles
Sampaio ~ que "dispõe sobre a contraprestação de
serviços pelos beneffciários dos programas de
distribuição de cestas básicas de alimentos e nas
frentes de trabalho patrocinadas pelo Governo Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.446/2000 - do Tribunal da
Justiça do Distrito Federal e Territórios - que "dispõe
sobre a transformaçao de funções comissionadas do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para
adequação das atividades administrativas e judiciárias".
RELATOR: DeputadO PEDRO CORR~

PROJETO DE LEI N° 2.463/2000 - do Sr. Pedro Canedo
- que aaltera os prazos de validade do Certificado de
Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de
Débito junto ao INSS".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII

PROJETO DE lEI N° 2.471/2000 - do Sr. Marcelo
Barbieri - que "dispõe sobre proibição de cobrança de
tarifa bancária na "conta-salãrioa de servidor público da
administraçao direta e indireta de qualquer dos poderes
da União". (Apensado: PL nO 2.546/2000)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 2.47312000 - do Sr. RIcardo
Noronha - que "altera a Lei nO 9.841, de 5 de outubro de
1999, para permitir a adoça0 da contratação por prazo
determinado pelas microempresas e empresas de
pequeno porte".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 2.48112000 - do Sr. José Janene 
que "acrescenta artigo à Consolidação das leis do
Trabalho - CLT, a fim de coibir a litigância de má·fé".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 2.487/2000 - do Sr. Agnelo
Queiroz • que "regulamenta o exercício das profissões
de Técnico em Higiene Dental e de Atendente de
Consultório Dentário".
RELATOM': Deputada FATlMA'PEt:AES

PROJETO DE LEI N° 2.51612000 - do Senado Federal
(PlS nO 337/99) - que aacrescenta parágrafo ao art. 14
da Lei nO 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, no sentido
de regular a gratuidade dos honorários de peritoft

• :

RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ.
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.397199 - do Sr. Moreira Ferreira
• que "da nova redação ao art. 897 e seus parâgrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, sobre agravos de
petição e de instrumento".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 20-Al95

PARLAMENTARISMO

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Convidado:
Dr. VAMIREH CHACON, Professor titular e Diretor do
Instituto de Ciências Pollticas e Relações Internacionais
da Universidade de Brasilia.

RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC137~AJ99·SUBTETO

Local: Plenário 9, Anexo /I
Horário: 10h

Votação do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 137-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO 1.543/99) - que
"estabelece limite para remuneraç!o, subsIdio, provento
ou pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e ao
Ministério Públicoft

•

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: favorável, com substitutivo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 472-0/97

REGULAMENTAÇAoDE
MEDIDAS PROVISÓRIAS

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidado:
Or. NELSON JOBIM, Ministro do Supremo Tribunal
Federal- STF

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à Constituição nO 472-6, de 1997, que "altera
OlSpositillOS" dOS'e' arts';" '48';'- 62" (;f" 84 da Constituição
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT.
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GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

Local: Plenário 4, Anexo "
Horário: 10h

AUDiêNCIA POBLlCA
Convidado:
Coronel JOÃO FERREIRA FILHO, Engenheiro Civil e
Militar

RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA.

CPI - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo"
Horário: 9h

AUDI~NCIA PÚBLICA

CONVIDADOS:

Sr. Nelson Brasil - Vice-Presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Química Fina,
Biotec:nologia e suas Especialidades - ABIFINA; e
Sr. José Corres da Silva - Diretor do Conselho da
Associação Brasileira da Indústria Farmoqufmica 
ABIOUIF.

11I • COMISSOES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
,;

ORÇAMENTOS PUBLlCOS E
FISCALIZAÇÃO

REUNIAo EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA

A Apreciação dos destaques
ap.....ntados ao t.xto da Lei Orçamentária
para 2000:

PROJETO DE LEI N2 20/99.cN, que· Estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exerclcio financeiro de
2000.
RELATOR-GERAL: Deputado CARLOS MELLES

NOTA-
f'(Hor lL1!_,s I 'lO i-'4HA t=:rk.:.rmf'S DiSPO' Ji".'~_

r J;'::, Sf-Cf'f': I !"i\ I:":':; ~)AS CO:,11 SS0:=':-~

HORAfi:O :)E ü9 00 ,AS ~2 00 f': ;;)]rJ AS 18 :30
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CAIO APOLO SOARES FISCHER, ponto nº 113097,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Quarto Secre
tário.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JURANDI FIGUEIREDO PAULlNO, ponto nº 113091,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Quarto Secre
tário.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO, ponto nº
12976, do cargo de Assistente Técnico de Comissão,
CNE-9, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce na Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, da Coordenação de Comissões Per
manentes, do Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

PAULO RICARDO BRINCKMANN OLIVEIRA, pon
to nº 10493, do cargo de Assistente Técnico de Ga
binete, CNE-9, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Partido
dos Trab~lhadores.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

° Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, LUIZ ANTONIO DE MELLO
REBELLO para exercer no Gabinete do Líder do Par
tido dos Trabalhadores, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-9, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, nos termos da lotação fixada
pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 8, de 8 de abril de
1991, combinado com o Ato da Mesa nº 47, de 7 de
outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MARCO ANTÔNIO
SCHNEIDER DO CANTO para exercer, no Gabinete
do Quarto Secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pes"
soai da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1l!
do Ato da Mesa nº 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9º, item 11, da Lei nº 8.112, citada, VERA LÚCIA
WURGES ISSLER para exercer, no Gabinete do
Quarto Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
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da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 12 do
Ato da Mesa n2 S, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
- Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve designar, na forma do artigo
13 da Resolução n2 21 de 4 de novembro de 1992,
ÉRICKA LUCENA SOBREIRA ROLlM, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati
vo - atribuição Agente de Serviços Legislativos.
Padrão 30, pontel nr! 3819, para exercer, a partir de
23 de março do c:orrente ano, no Gabinete do Líder
do Partido Socialista Brasileiro, a função comissio
nada de Assistente de Gabinete, FC-5, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo
artigo 1º do Ato da Mesa n2 8, de 29 de março de
1995.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

PORTARIAS

PORTARIA N2 69/oo

O Primeiro secretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o Inciso 11 do Art. 12 do Ato da Mesa
nQ 205, de 1990, Resolve:

Credenciar () Senhor José Renato Inácio de
Rosa como Representante da Federação Nacional
dos Portuáríos/FNP.

Câmara dos Deputados, 29 de março de 2000.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

PORTARIA NQ 70100

O Primeiro Secretário da Câmara dos Depu
tados, de acordo com o Art. 259 do Regimento Inter
no, combinado com o Inciso 11 do Art. 111 do Ato da
Mesa n2 205, de 1990, Resolve:

Renovar o credenciamento do Senhor Carlos
Alberto Teixeira Nunes como Representante do Sin
dicato Nacional dos Agentes da Inspeção do Traba
lho - SINAIT.

Câmara dos Deputados, 29 de março de 2000.
.- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTICA RURAL

511 legislatura - 21 Sessio legislativa

Ata da 21 reunião (ordinária) realizada em
vinte e nove de março de 2000

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove
de março de dois mil, reuniu-se a Comissão de Agri
cultura e Política Rural, no Plenário n" 6 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Deputado Gerson Peres para a realização de Reu
nião Ordinária destinada à apreciação das matérias
constantes na Pauta n2 1/2000. O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados - Titula
res: Abelardo Lupion, Adão Pretto, Adauto Pereira,
Adelson Ribeiro, Anivaldo Vale, Augusto Nardes, B.
Sá, Carlos Batata, Carlos Dunga, Carlos Melles, Con
fúcio Moura, Dilceu Sperafico, Gerson Peres, Giovan
ni Queiroz, Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, Igor Aveli
no, João Grandão, Joel de Hollanda, José Carlos Eli
as, Josué Bengtson, Luci Choinacki, Luís Carlos He
inze, Moacir Micheletto, Nelson Marquezelli, Nelson
Meurer, Nilson Mourão, Osvaldo Reis, Paulo Braga,
Roberto Balestra, Romel Anizio, Ronaldo Caiado, Sa
ulo Pedrosa, Sílas, Brasileiro, Telmo Kirst, Themísto
cles Sampaio, Valdeci Oliveira, Valdir Ganzer, Walde
mir Moka, e Xico Graziano; - Suplentes: Alberto Fra
ga, Antônio Jorge, Armando Abílio, Ary Kara, Caio Ri
ela, Eujácio Simões, Félix Mendonça João Caldas,
João Magalhães, Joaquim Francisco, José Rocha,
Júlio Redecker, Luiz Fernando, Milton Monti, Paulo
Kobayashi, Rubens Bueno, Sérgio Barros e Werner
Wanderee. Os Deputados Francisco Coelho, Geraldo
Simões, Padre Roque, Pompeo de Mattos e Zila Be
zerra justificaram suas ausências. Deixaram de regis
trar suas presenças os Deputados: Cleonâncio Fon
seca, Francisco Coelho, Geraldo Simões, Jaime Fer
nandes, João Tota, Luiz Dantas, Odílio Balbinotti, Pa
dre Roque, Pompeo de Mattos e Zila Bezerra. Haven
do número regimental, o Presidente declarou abertos
os trabalhos e determinou a leitura da Ata da Primeira
Reunião (Instalação e Eleição de Presidente e Vi
ce-Presidentes), que foi dispensada a requerimento
do Deputado Dilceu Sperafico. Submetida à discus
são e votação, a Ata foi aprovada unanimemente.
Ordem do Dia - O Presidente solicitou aos membros
que formalizassem os pedidos de criação de subco
missões, e~caminhando os requerimentos à Secreta-
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ria da Comissão, e sugeriu que, no decorrer desta se
mana, fosse realizada reunião na Sala da Presidência
da Comissão 'com representantes de todos os Parti
dos a fim de definir, consensualmente, as propostas
de criação de subcomissões a serem aprovadas na
próxima reunião ordinária da Comissão. Prosseguin
do, o Presidente franqueou a palavra tendo usado os
Deputados: Saulo Pedrosa, sugerindo a criação da
"Subcomissão Especial para tratar da qualidade dos
Alimentos, Potencial Econômico e Riscos para a Saú
de Humana de Produtos Derivados de Modificação
Genética - Transgênicos", aprovada na Sessão Le·
gislativa anterior, porém não instalada; Abelardo Lu
pion, requerendo a criação da "Subcomissão Especi
al para tratar da troca de material genético entre Bra
sil-fndia", e apresentando requerimento de realização
de audiência pública para tratar da cooperação com a
fndia no aprimoramento dos respectivos rebanhos
bovinos; Anivaldo Vale, requerendo a criação da
"Subcomissão Permanente para tratar do Plano de
Desenvolvimento Estratégico da Agricultura do Bra
sil, com ênfase para a Amazônia", Valdeci Oliveira,
que sugeriu ao Presidente a realização de reuniões
semanais com representantes dos Partidos a fim de
elaborar pautas de consenso, agilizando assim o an
damento dos trabalhos da Comissão, e solicitou que
fosse realizada uma reunião prévia para avaliar as
subcomissões que seriam criadas nesta Sessão Le
gislativa. Em resposta, o Deputado Gerson Peres in
formou-lhe que a prerrogativa de designar as matéri
as que serão incluídas na pauta é da Presidência da
Comissão, mas sempre que possível serão feitos os
acordos. Continuando, o Presidente concedeu a pa
lavra aos próximos inscritos, os Deputados: Dilceu
Sperafico, que concordou com o seu antecessor so
bre a reunião prévia para avaliar as subcomissões a
serem criadas e enfatizou ser fundamental o funcio
namento efetivo após as instalações; Luís Carlos He
inze, que propôs a apreciação, nesta reunião, do re
querimento de criação da "Subcomissão Permanente
para tratar do Endividamento e Crédito Rural" e na
próxima semana a aprovação das demais propostas
apresentadas; Confúcio Moura, concordando com
seus antecessores, apoiou a criação da Subcomissão
do Endividamento e Crédito Rural, e enfatizou serem
importantes as demais subcomissões; Waldemir
Moka, propondo que o Plenário aguarde a próxima
reunião ordinária para, em consenso, aprovar as de
mais subcomissões; Ronaldo Caiado, que sugeriu
fosse votado, nesta reunião, o requerimento de cria
ção da "Subcomissão Permanente para Tratar do
Endividamento e Crédito Rural", alegando que a Co-

missão Mista do Congresso Nacional destinada a tra
tar da Medida Provisória dos Fundos Constitucionais
está com o texto final prestes a ser concluído, razão
pela qual, segundo Sua Excelência, justifica a impor
tância de discutir, o mais breve possível, com os
membros da subcomissão, o atual texto. Logo após,
Sua Excelência apresentou à Mesa requerimento 
de sua autoria e do Sr. Waldemir Moka - solicitando
seja convidado o Ministro do Meio Ambiente, José
Sarney Filho, para prestar esclarecimento sobre a co
brança da Taxa de Fiscalização Ambiental; Xico Gra
ziano, sugerindo ao Presidente que, após aprovado
esse requerimento, fossem indicados membros da
Comissão para acompanharo Deputado Ronaldo Ca
iado ao ministério a fim de discutir a matéria com o Mi
nistro, tendo o Presidente acatado a sugestão; Moacir
Micheletto, solidarizando-se com seus antecessores,
entregou ao Presidente cópias dos ofícios encami
nhados pela União Brasileira de Avicultura/UBA a
seus Associados e ao Ministro de Estado do Meio
Ambiente, onde solicita a este último a revisão do cri
tério de cobrança dessa taxa de fiscalização por parte
do Instituto brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA. Em seguida, o
Presidente informou ao Plenário que foi entregue à
Mesa da Casa um requerimento de Urgência 
Urgentíssima solicitando a sustação da cobrança da
Taxa de Fiscalização Ambiental, pelo Ministro do
Meio Ambiente, e comunicou, ainda, que a audiência
solicitada pelo Deputado Xico Graziano com o Minis
tro do Meio Ambiente estava sendo marcada. Prosse
guindo, o Presidente concedeu a palavra aos demais
Deputados inscritos: Valdeci Oliveira, que solidari
zou-se com seus antecessores e entregou ao Presi
dente cópia do Projeto de Decreto Legislativo s/nQ 

de sua autoria e outros - que "susta os efeitos do dis
posto no art. 8º da Lei nº 9.960/2000 que cria a Taxa
de Fiscalização Ambiental - TFA", a ser entregue,
hoje, à Mesa desta Casa, justificando que esta Lei
está causando prejuízos a pequenos e médios em
presários do País, e solicitou que a Comissão pedisse
a demissão do Presidente do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA. Logo, após, o Presidente esclareceu que
não é permitido propor a sustação dos efeitos de uma
lei por meio de projeto de decreto legislativo, justifi
cando que a finalidade deste, nos termos do art. 24,
XII, do Regimento Internó desta Casa, é a sustação
dos atos normativos do Poder Executivo que exorbi
tem do poder regulamentar ou dos limites de delega
ção legislativa, elaborado o respectivo decreto. Conti
nuando, o Presidente concedeu a palavra aos Depu-
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tados: Hugo Biehl, que encaminhou os requerimentos
de criação de "Subcomissão Permanente para tratar
do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Agricul
tura Brasileira", e o que "requer providências visando
a locação de mais recursos para AGF de Feijão". Ao
final deste pronunciamento, o Deputado Luís Carlos
Heinze informou ao Plenário a existência de recursos
disponíveis na rede privada e que estes não se apli
cam para o produtor ou cooperativa devido aos endi
vidamentos rurais., e sugeriu que fosse acrescentado
no requerimento do Deputado Hugo Biehl a expres
são: EGF de arroz. Em seguida, foi concedida a pala
vra aos Deputados: João Grandão, que comentou so
bre a posição contrária do Partido dos Trabalhadores
quando da aprovação, em Plenário, do projeto que se
tomou na Lei nll 9.960 e solicitou reflexão dos Depu
tados nas aprovações de projetos sem a distribuição
prévia do parecer final do Relator; B. Sá, propondo a
criação de Subcomissões dos Transgênicos, do Álco
ol e da Fruticultura; Adão Pretto, que posicionou-se
favoravelmente à criação da Subcomissão do Endivi
damento e Crédito Rural e contrariamente à política
do Governo, pois, segundo Sua Excelência, apopula
ção de baixa renda não tem condições de se alimen
tar adequadamente; Josué Bengtson, cientificando
ter conhecimento de informações da existência de
corrupção dentro da estrutura básica do Ibama e que
agora a situação está ficando fora de controle. Dando
prosseguimento, () Presidente informou ao Plenário
que o Ministro do Meio Ambiente não poderia atender
o grupo de parlamentares que iria participar da au
diência, em virtude de viagem anteriormente progra
mada, entretanto, estaria designando o Secretário
Executivo, Senhor José Carlos Carvalho, para rece
bê-los, hoje, às quinze horas, naquele Ministério. Em
seguida, anunciou a apreciação das seguintes maté
rias: Extra-pauta _. Requerimentos: 1) do Sr. Walde
mir Moka e outros - que "requerem a extinção da
Subcomissão Permanente para Tratar do Crédito e
do Endividamento Rural". Submetido à discussão e
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente;
2) do Sr. Ronaldo Caiado e outros - que "requerem a
criação de Subcomissão Permanente para tratar do
EndMdamento e do Crédito Rurar. Submetido à dis
cussão, usaram da palavra o autor e o Deputado Val
decl Oliveira. Submetido à votação, foi aprovado una
nimemente. Finda esta votação, o Presidente infor
mou aos membros que os demais requerimentos de
criação de subcomissões seriam votados na próxima
reunião e, atendendo a sugestão do Deputado Lufs
Carlos Heinze, solicitou aos Partidos que se mobili
zassem Indicando Deputados para que, em conjunto

com os autores dos requerimentos, se reunissem
na SaJa da Presidência da Comissão, na próxima
terça-feira, às quinze horas, sob a coordenação do
Deputado Waldemir Moka, a fim de definirem quais
requerimentos de criação de subcomissões seriam
colocados em votação. Continuando, o Presidente
anunciou, o próximo item: 3) dos Srs. Ronaldo Caiado
e Waldemir Moka - que "requerem seja convidado o
Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, para
prestar esclarecimentos sobre acobrança da Taxa de
Fiscalização Ambiental". Submetido à discussão e
votação, foi aprovado unanimemente; 4) dos Srs.
Abelardo Lupion e Jaime Martins - que "requerem a
realização de reunião de audiência pública para tratar
da cooperação com a índia no aprimoramento dos
respectivos rebanhos bovinos, com base no Relatório
de Viagem do Grupo Parlamentar Brasil- índia, data
do de março de 2000". Submetido à discussão, usa
ram da palavra o autor e o Deputado Valdeci Oliveira.
Submetido à votação, foi aprovado unanimemente; 5)
do Sr. Xico Graziano- que "requer sejam convidados,
com máxima urgência, o Sr. Gonzalo Vecina, Presi
dente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, e o Sr. Luís Carlos de Oliveira,
Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura, a comparecer a esta comissão para dis
cutir o combate ao "besouro chinês, praga encontra
da em madeiras importadas", Submetido à discussão,
usou da palavra o autor. Submetido à votação, foi
aprovado unanimemente; 6) dos Srs. Paulo Rocha e
Valdir Ganzer - "requerem a convocação do Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, para
participar de Audiência Pública a fim de discutir sobre
a grilagem de terra no Brasil". O Presidente propõs
aos autores enviar convite ao Ministro e, se dentro de
trinta dias não fosse atendido, o Ministro seria convo
cado. Houve a concordância dos autores. Submetido
à discussão, usaram da palavra os Deputados Abe
lardo Lupion e Valdeci Oliveira. Em votação, o reque
rimento foi aprovado unanimemente; 7) do Sr. Hugo
Biehl e outros - que" requerem providências visando
à locação de mais recursos para AGF de Feijão".
Submetido à discussão, usou da palavra o autor.
Submetido à votação, foi aprovado unanimemente,
com a sugestão do Deputado Lufs Carlos Heize de in
cluir a expressão: "EGF de arroz". Logo Após, o Presi
dente submeteu a Plenário os itens constantes da pa
uta: A) Requerimentos: 8) do Sr. Deputado Silas Bra
sileiro - que "requer instalação de Subcomissão
Especial destinada a tratar de assuntos relacionados
à Política do Café, da Pecuária de Leite e Corte e do
Cacau". Conforme acordo entre os membros, a dis-
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cussão do requerimento foi adiada; B) Proposições
sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa - Priori
dade: 9) Projeto de Lei Complementar n9 64/95 - da
Comissão Especial destinada a estudar alternativas
para a atualização monetária dos débitos nas opera
ções de crédito rural, destinadas a custeio, comercia
lização e investimento - que "altera a legislação tribu
tária federal, institui o Fundo de Apoio à agroindústria
e Fruticultura e Fundo de Desenvolvimento Tecnoló
gico Rural, e dá outras providências". (Apensados:
PLP nºs 244/98, 28/99 e 57/99). Relator: Deputado
Silas Brasileiro. Parecer: favorável a este e contrário
aos apensados, PLP nºs 244/98, 28/99 e 57/99. Con
forme solicitação, foi concedida vista ao Deputado
Valdeci Oliveira; 10) Projeto de Lei nº 156/99 - do Sr.
Bispo Wanderval- que "regulamenta o art. 52, inciso
XXVI da Constituição Federal". (Apensado: PL n2
653/99). Relator: Deputado Silas Brasileiro. Parecer:
contrário a este e favorável a seu apensado, PL nº
653/99. Conforme solicitação, foi concedida vista ao
Deputado Nilson Mourão; C) Proposições sujeitas à
apreciação conclusiva pelas Comissões: Tramitação
Ordinária - 11) Proposta de Fiscalização e Controle
N2 85/97 - dos Srs. Nelson Marquezelli e Etevalda
Grassi de Menezes - que "propõe que a Comissão de
Agricultura e Política Rural fiscalize a aplicação dos
recursos e financiamentos do Programa de Crédito
Especial para a Reforma Agrária - PROCERA". Rela
tor: Deputado Augusto Nardes. Conclusões do Rela
tor: pela implementação da PFC com solicitação de
auditoria operacional do TCU. Conforme solicitação,
foi concedida vista ao Deputado Abelardo Lupion; 12)
Representação NQ 1/97 - da Dissenha S/A Ind. e
Com. e do Sr. José Nelson Dissenha - "contra o Incra
e o Ibama, especialmente nas pessoas de seus presi
dentes, respectivamente Srs. Eduardo Martins e Mil
ton Selligmann, com relação à desapropriação da
Fazenda Dissenha, em Abelardo Luz/SC". Rel.ator:
Deputado Pompeo de Mattos. Parecer: contrário. Em
virtude da ausência do Relator, a discussão da maté
ria foi adiada; 13) Reclamação Nº 1/99 - do Sr. Antô
nio Rocha de Freitas (Presidente da Comissão Faixa
de Servidão do Linhão Ruronópolis/PA) - que "dispõe
sobre o critério diferenciado pago aos colonos por
suas propriedades e benfeitorias nas faixas de servi
dão localizadas nos trechos Rurópolis_Santarém e
Rurópolis-Itaituba". Relator: Deputado Giovanni Quei
roz. Parecer: pelo arquivamento. Conforme solicita
ção, foi concedida vista ao Deputado Valdeci Oliveira.
Finalizando, o Presidente agradeceu a presença dos
parlamentares e demais presentes; reiterou o convite
feito aos membros da Comissão para acompanhar o

Deputado Ronaldo Caiado à reunião com o Secretá
rio Executivo do Ministério do Meio Ambiente, hoje, às,
quinze horas; convocou os membros para reunião or
dinária a realizar-se no próximo dia cinco de abril, às
dez horas, neste Plenário; e encerrou os trabalhos às
doze horas e trinta e um minutos. E para constar, eu,
Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e encaminhada à publicação do
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Gerson Peres, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

51 1 Legislatura - 21 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da segunda reunião ordinária realizada
em 29 de março de 2000

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois
mil, às dez horas e quarenta e seis minutos, no Plená
rio 1 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se ordinariamente a Comissão de Constituição e
Justiça ede Redação, sob a Presidência do Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, estando presentes os Senho
res Membros Titulares, Deputados Inaldo Leitão, lé
dio Rosa, Ary Kara, Vice-Presidentes, Deputados
André Benassi, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto
Farias, Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Caio Riela,
Cezar Schimer, Ciro Nogueira, Coriolano Sales, Darci
Coelho, Edmar Moreira, Eduardo Paes, Fernando Co
ruja, Fernando Gonçalves, Freire Júnior, Geovan Frei
tas, Geraldo Magela, Henrique Eduardo Alves, Jaime
Martins, José Antônio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Luciano Bivar, Marcelo Déda, Mendes Ri
beiro Filho, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Osmar
SerrágIio, Osvaldo Sobrinho, Paulo Magalhães, Re
nato Vianna, Ricardo Fiúza, Roland Lavigne, Sérgio
Miranda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros Suplen
tes, Deputados Átila Lins, Bispo Wanderval, Cláudio
Cajado, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, JairBolsona
ro, João Henrique, João Leão, José Ronaldo, Júlio
Delgado, Luís Barbosa, Luiz Antônio Fleury, Maluly
Netto, Marcus Vicente, Mauro Benevides, Max Ro
senmann, Nelo Rodolfo, Nelson Marquezelli, Nelson
Pellegrino, Paes Landim, Pedro Novais, Professor Lu
izinho, Ricardo Izar, Roberto Balestra, Rubens Fur
lan, Themístocles Sampaio e Vic Pires Franco. Deixa
ram de registrar suas presenças os Senhores Mem
bros Titulares, Deputados Antônio Carlos Biscaia,
Ibrahim Abi-Ackel, Moroni Torgan, Nair Xavier Lobo,
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Ney Lopes e Vicente Arruda. Foi registrada a presen
ça dos Senhores Deputados Gustavo Fruet, Glycon
Terra Pinto e Wanner Salustiano como não membros:
Abertura: Hanvendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, passando ao
exame da Ata da Sexta Reunião Ordinária da Primei
ra Sessão Legislativa Extraordinária, realizada no dia
nove de fevereiro do ano em curso, e da Ata da Pri
meira Reunião Ordinária desta Sessão Legislativa,
realizada no dia vinte e dois do corrente mês. A re
querimento do Deputado Ayrton Xerêz, foi dispensa
da a leitura das referidas Atas. Não houve discussão.
Em votação, foram aprovadas por unanimidade as
Atas. Ordem do Dia: O Deputado Ayrton Xerêz apre
sentou requerimento de retirada de pauta do item se
tenta e quatro da de número um, tendo o plenário
anuído à solicitaç:ão. 1) Redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 20/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC 489/1998) - que "aprova o ato constante da
Portaria n!l550, de 29 de outubro de 1997, que renova
a autorização outorgada ao Governo do Estado de
Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Mi
nas Gerais". Relator: Deputado Sérgio Miranda. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a reda
ção final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 2)
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
88/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (MSC 8/1997) - que "aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Fundação
Santa Luiza de Mossoró, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Mos
soró, Estado do Rio Grande do Norte". Relator: Depu
tado Ney Lopes. Não houve discussão. Em votação
foi aprovada a redação final, contra os votos dos
Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 3) Redação final do Projeto
de Decreto Legislativo nO 92/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nll 1.398/1997) - que "aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Emissora Sarandiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul". Relator: Deputado Caio Riela. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a reda
'J,lão final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno-

íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 4)
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
94/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática (MSC nº 1.427/1997) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Litoral Norte Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência Modulada, na cida
de de São Sebastião, Estado de São Paulo". Relator:
Deputado Ary Kara. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovada a redação final, contra os votos dos
Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 5) Redação Final do Projeto
de Decreto Legislativo nº 95/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nº 37/1998) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Circuito de
Águas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ca
xambu, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado
Jaime Martins. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado a redação final, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 6) Redação Final do Projeto de Decre
to Legislativo nº 98/1999 - da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
410/1998) - que "aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Ibitinga Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo". Re
latora: Deputada Zulaiê Cobra. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a redação final, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 7) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 99/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 446/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Mirassol Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Mirassol,
Estado de São Paulo". Relator: Deputado André Se
nassi. Não houve discussão. Em votação foi aprova
da a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 8) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nl! 100/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
448/1998) - que "aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sistema Nova Difusora Ltda., para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de OIímpia, Estado de São Paulo". Re
lator: Deputado José Roberto Batochio. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 9) Redação
Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 102/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC nQ 463/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Morada
do Sol Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Araraquara, Esta
do de São Paulo". Relatora: Deputada Zulaiê Cobra.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a re
dação final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
10) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 103/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 492/1998) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à O
Diário Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo". Rela
tor: Deputado André Benassi. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a redação final, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 11) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 106/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 543/1998) - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Valparaí
so Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade Valparaíso, Esta
do de São Paulo". Relator: Deputado Ary Kara. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a reda
ção final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
12) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 110/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 595/1998) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Educativa Nordeste, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul". Re
lator: Deputado Caio Riela. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri-

no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 13) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 137/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.695/1998) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Educativa e Cul
tural de Lazer do Alto do rio das Velhas, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais". Relator:
Deputado Jaime Martins. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 14) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 191/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.196/1997) - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação Frei
João Batista Vogel- O.F.M., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Anápolis, Estado de Goiás". Relatora: Depu
tada Nair Xavier Lobo. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 15) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 192/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.081/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade Rá
dio Meteorologia Paulista Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Ibitinga, Estado de São Paulo". Relatora: Deputa
da Zulaiê Cobra. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a redação final, contra os votos dos
Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 16) Redação Final do Projeto
de Decreto Legislativo n9 193/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nº 1.449/1998) - que "aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Serra da Boa Espe
rança Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Boa Esperança,
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Jaime
Martins. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vada a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 17) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 195/1999 - da Comissão de Ciência e
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Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n52

1.656/1998) - que "aprova o ato que outorga permis
são à Agreste Comunicações Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na localidade de Nova Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte". Relator: Deputado Ney Lopes. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a reda
ção final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
Ino, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
18) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
n52 196/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 1.660/1998) 
que "aprova o ato que renova permissão à Brasil
Amazônia Comunicação e Empreendimento Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Nova Timbote
ua, Estado do Pará". Relator: Deputado Zenaldo Cou
tinho. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 19) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 197/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n52

1.663/1998) - que "aprova o ato que outorga permis
são à DMD Associados Assessoria e Propaganda
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Barra do
Garças, Estado do Mato Grosso". Relator: Deputado
Ciro Nogueira. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a redação final, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 20) Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo nll 202/1999 - da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
n52 1.709/1998) _. que "aprova o ato que outorga per
missão à Rádio FM da Ilha Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Ser
gipe". Relator: Deputado Ciro Nogueira. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 21) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nll

203/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 1.713/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Cultural Venda Nova FM Ltda., para explorar serviço

de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Ibatiba, Estado do Espírito Santo". Re
lator: Deputado Ciro Nogueira. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a redação final, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genolno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 22) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo Nll 206/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC n1l 26/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema de Comunicação do
Cabo de Santo Agostinho Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias, na locali
dade Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernam
buco". Relator: Deputado Ricardo Fiúza. Não Houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 23) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
207/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 29/1999) - que
"aprova o ato que outorga concessão à Gonçalves e
Marcheti Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na localidade de Primavera
do Leste, Estado do Mato Grosso". Relator: Deputado
Ciro Nogueira. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a redação final, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 24) Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo nll 21 0/1999 - da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
nº 37/1999) - que "aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema Excelsior de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em on
das médias, na localidade de Ibiúna, Estado de São
Paulo". Relatora: Deputada Zulaiê Cobra. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 25) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nll

213/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.654/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Triângulo FM Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na localidade
de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul". Rela
tor: Deputado Mendes Ribeiro Filho. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os.votos dos Deputados Professor Luizinho,
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Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 26) Reda
ção Final do' Projeto de Decreto Legislativo nº
214/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.710/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Navegantes de Porto Lucena, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Campina das Missões, Estado do Rio
Grande do Sul". Relator: Deputa.do Mendes Ribeiro
Filho. Não Houve discussão. Em votação, foi aprova
da a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 27) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 215/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática ( MSC nº
1.714/1998) - que "aprova o ato que outorga permis
são à Super Rádio FM ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na lo
calidade de Domingos Martins, Estado do Espírito
Santo". Relatora: Deputada Nair Xavier Lobo. Não
Houve discussão. Em votação, foi 'aprovada a reda
ção final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
28) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 216/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 780/1999) - que
"aprova o ato que autoriza o Governo de Estado do
Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Co
municação, Elias Mansour, a executar serviço de ra
diodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Feijó, Estado do Acre". Relator: Deputado Sérgio Mi
randa. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 29) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 217/1999 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll

468/1996) - que "aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação José Resende Vargas de
Rádio, para explorar serviço de radiodifuqão sonora
em onda média, na cidade de Rio ParanalDa, Estado
de Minas Gerais". Relator: Deputado Edmar Moreira.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a re
dação final, contra os votos dos Deputados professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
30) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 219/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (MSC nº 232/1997) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Norte Sul de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".
Relator: Deputado Mendes Ribeiro r" o. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 31) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
220/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.076/1999) 
que "aprova o ato que renova a concessão do Siste
ma Evangelizador de Rádio Difusão Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jaboticaba', Estado de São Paulo". Re
lator: Deputado José Roberto Batochio. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 32) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
221/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.650/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Novo Horizonte Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na localida
de de Ibateguara, Estado de Alagoas". Relator: Depu
tado Augusto Farias. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovada a redação final, contra os votos dos
Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 33) Redação Fínal do Projeto
de Decreto Legislativo nº 222/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nº 1.664/1998) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Empresa Chapadense de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Chapadão
do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul". Relator:
Deputado Ciro Nogueira. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magera,
José Dirceu e Marcelo Déda. 34) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 223/1999 - da Co
'missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC n2 1.665/1998) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Chapadão Radiodifusão
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
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Iada, na localidade de São Roque de Minas, no Esta
do de Minas Gerals-. Relator: Deputado Sérgio Miran
da. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a
redação final, contra os votos dos Deputados Profes
sor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 35) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nll 224/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
1.690/1998) - que "aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Bom Jesus de Rádio e Televisão,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo". Relatora: Deputada Zulaiê Cobra. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 36) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
225/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 1.700/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Interativa Ltda.,para explorar seviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade e
Aguaí, Estado de São Paulo". Relator: Deputado Ary
Kara. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 37) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nll 227/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll

1.704/1998) - que "aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Paraguaçu Paulista FM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Paraguaçu Paulista,
Estado de São Paulo". Relator: Deputado Maluly Net
to. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a
redação final, contra os votos dos Deputados Profes
sor Luizinho, Nelson Pellegrino Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 38) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nll 22811999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll

1.705/1998) - que "aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema de Comunicações Patrocínio Paulista
SIC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na localidade de Patro
cínio Paulista, Estado de São Paulo". Relator: Deputado
André BenassL Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a redação final, contra os votos dos

Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 39) Redação Final do Projeto
de Decreto Legislativo nll 229/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nll 1.711/1998) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Costa Branca Ltda., para ex·
pIorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de Areia Branca, Estado do
Rio Grande do Norte". Relator: Deputado Ney Lopes.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a re
dação final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
40) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
n1l 245/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 126/1997) - que
"aprova o ato que renova a concessão ourtogada à
Fundação João XXIII- Rádio Por um Mundo Melhor,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais". Relator: Deputado Edmar Moreira.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a re
dação final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 41) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo n" 250/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll

1.090/1998) - que "aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Difusora da Campanha
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Campanha, Estado de
Minas Gerais". Relator: Deputado Edmar Moreira.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a re
dação final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
42) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
nll 252/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nll 1.648/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Ibirá Radi
odifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ibirá,
Estado de São Paulo". Relator: Deputado José Rc
berto Batochio. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a redação final, contra os votos dos De
putados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Wal
dir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu
a Marcelo Déda. 43) Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo nll 253/1999 - da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
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n2 1.649/1998) - que "aprova o ato que outorga per
missão à Organização Guaratubana de Comunica
ções Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em ondas médias, na localidade de Guaratuba,
Estado do Paraná". Relator: Deputado Osmar Serra
glio. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a redação final, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson PeJlegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 44) Redação Final do Projeto de Decreto le
gislativo n2 254/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
1.652/1998) - que "aprova o ato que outorga permis
são à Rádio FM Miraguaí ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidades de Miraguaí, Estado do Rio Grande do
Sul". Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a reda
ção final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
45) Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
255/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 1.662/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Empresa
Mutum de Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso".
Relator: Deputado Ney Lopes. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a redação final, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 46) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 261/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.721/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Gazeta Comu
nicações ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul". Relator: Deputado
Mendes Ribeiro Filho. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 47) Redação Final do
Projeto de Decreto legislativo nº 266/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 120/1999) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Alvorada FM de Sali
nas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na localidade de Salinas,
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Edmar

Moreira. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vada a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela José Dirceu e Marce
lo Déda. 48) Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 267/1999) - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
121/1999) - que "Aprova o ato que outorga permis
são à TM - TV Telecomunicações e Serviços Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na localidade de Sacramento,
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Jaime
Martins. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vada a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 49) Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 269/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nQ

493/1999) - que "aprova o ato que autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Capinópolis a executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Capinópolis, Estado de Minas Gerais". Relator:
Deputado Jaime Martins. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 50) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 283/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nQ 342/1992) - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Princesa
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Lages, Estado
de Santa Catarina". Relator: Deputado Fernando Co
ruja. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a redação final, contra os votos dos Deputados Pro
fessor luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 51) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 285/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n!!
1.161/1995) - que "aprova o ato que renova a con
cessão da Rádio Pomerode Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Pomerode, Estado de Santa Catarina". Relator:
Deputado Renato Vianna. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 52) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 290/1999 - da Co-
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missão de Ciéncia e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 674/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Pederneiras Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Peder
neiras, Estado de São Paulo". Relator: Deputado
André Benassí. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a redação final, contra os votos dos De
putados Profes;sor Luizinho. Nelson Pellegrino. Wal
dir Pires, José Genoíno. Geraldo Magela, José Dirceu
e Marcelo Déda. 53) Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo nº 292/1999 - da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
nº 1.487/1998) - que "aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Fundação Educacional Santana.
para explorar st~rviço de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do
Norte". Relator: Deputado Ney Lopes. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 54) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
293/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação E~ Informática (MSC nº 1.659/1998) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Brasil
Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda.•
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada. na localidade de Redenção, Esta
do do Pará". F1elator: Deputado Zenaldo Coutinho.
Não houve discussão. Em votação. foi aprovada a re
dação final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho. Nelson Pellegrino, Waldir Pires. José Geno
íno, Geraldo Magela. José Dirceu e Marcelo Déda.
55) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 295/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E! Informática (MSC nº 1.719/1999) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Rádio Educacional de Jataí, para executar. pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos. na cidade de Jataí.
Estado de Goiás". Relator: Deputado Vilmar Rocha.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a re
dação final, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires. José Geno
íno, Geraldo Mi9.gela, José Dirceu e Marcelo Déda.
56) Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
296/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 20/1999) que
"aprova o ato que outorga concessão à Rede União
de Rádio e Televisão Ltda.• para explorar, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Rio Branco. Estado do Acre".
Relator: Deputado Ney Lopes. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a redação final, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 57) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 297/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 35/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Princesa das Matas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na localidade de Viçosa, Estado
de Alagoas". Relator: Deputado Augusto Farias. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a reda
ção final. contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
58) Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 298/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nQ 398/1999) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Nossa Senhora da Abadia, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais". Rela
tor: Deputado Sérgio Miranda. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a redação final, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires. José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 59) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 299/1999 - da Co
missão de Ciência Tecnologia, Comunicação e Infor
mática (MSC nQ 482/1999) - que "aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Pioneira Stério
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul". Relator: Deputado Mendes Ribei
ro Filho. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vada a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires.
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 60) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 300/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nQ

679/1999) - que "aprova o ato que autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Rio Paranaíba a executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais". Re
lator: Deputado Jaime Martins. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a redação final. contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino. Waldir Pires. José Genoíno, Geraldo Magela,
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José Dirceu e Marcelo Déda. 61) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 303/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.484/1998) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Sul Flu
minense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro". Relator: Deputado lédio
Rosa. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 62) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 304/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
754/1998) - que "aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Caiobá Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná". Rela
tor: Deputado Osmar Serraglio. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovada a redação final, contra
os votos dos Deputados Professor Luízinho, Nelson
Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno; Geraldo Ma
gela, José Dirceu e Marcelo Déda. 63) Redação Final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 305/1999 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 399/1999) - que "aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio AM Show
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Jardinópolis, Estado de
São Paulo". Relator: Deputado Ary Kara. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a redação final,
contra os votos dos Deputados, Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 64) Reda
ção Final do Projeto de Decreto Legislativo nº
306/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 689/1999) - que
"aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Dom Bosco, para executar serviço de radiodifusão
sonora, em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul". Relator: Deputado
Jutahy Júnior. Não houve discussão. Em votação,foi
aprovada a redação final, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 65) Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo nº 307/1999 - da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
n2 1.087/1999) - que "apróva o ato que outorga con
cessão à Fundação Cultural e Educacional de Itajaí,

para executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na localidade de Itajaí, Estado
de Santa Catarina". Relator: Deputado Renato Vian
na. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a :
redação final, contra os votos dos Deputados Profes
sor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 66) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 308/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
1.657/1998) - que "aprova o ato constante da Porta
ria nº 258, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Rádio Debie Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Ivaiporã, Estado do Paraná". Rela
tor: Deputado Osmar Serraglio. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovada a redação final, contra
os votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson
Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Ma
gela, José Dirceu e Marcelo Déda. 67) Redação Final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 318/1999 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 654/1998) - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Empresa de Ra
diodifusão Cidade Alta Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Apucarana, Estado do Paraná". Relator: Depu
tado Osmar Serraglio. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 68) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nQ 332/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 816/1999) - que "aprova o ato
que outorgada concessão ao sistema Matogrande de
Rádio e Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na localidade de
Touros, Estado do Rio Grande do Norte". Relator:
Deputado Ney Lopes. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovada a redação final, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 69) Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 333/1999 - da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 819/1999) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Sociedade Espigão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na localidade de Espigão d'Oeste,



12836 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Estado de Rondônia". Relator: Deputado Luiz Antonio
Fleury. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vada a redação final, contra os votos dos Deputados
Professor Lui2inho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires,
José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marce
lo Déda. 70) Redação Final do Projeto de Decreto Le
gislativo n2 335/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nQ

1.116/1999) - que "aprova o ato que autoriza o Clube
de Mães e Idosos Lindalva Gomes a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jesus,
Estado do Rio Grande do Norte". Relator: Deputado
Ney Lopes. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a redação final, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda.. 71) Redação Final do Projeto de De
creto Legislativo nQ 337/1999 - da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC
nº 1.119/1999) - que "aprova o ato que autoriza o Mo
vimento Comunitário pela Cidadania a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas". Relator: Deputado Zenaldo
Coutinho. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a redação final, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 72) Redação Final do Projeto de Lei nº
2.500-B/1992·- do Poder Executivo - que "dispõe so
bre o aumento de Capital nas empresas públicas ou
sociedades de economia mista sob o controle da
União e dá outras providências". Relator: Deputado
Léo Alcântara. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a redação final. 73) Reda
ção Final do Projeto de Lei n2 885-B/1995 - da srª
Maria Elvira - que "Institui o Programa Nacional de
Mutirões Habitacionais com Mulheres". Relatora: De
putada Nair Xavier Lobo. Não houve discussão. Em
votação,foi aprovada por unanimidade a redação fi
nal. 74) Redação Final do Projeto de Lei nº
1.411-A/1996 .- do Sr. Fernando Gabeira - que "fixa
normas gerais para a prática do naturismo e dá outras
providências". Relator: Deputado Inaldo Leitão. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada por una
nimidade a redação final. 75) Redação Final do Proje
to de Lei nº 3.178-A/1997 - do Sr. Padre Roque - que
"altera dispositivos do art. 36 da Lei nº 9.394 de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e ba
ses da educação nacional". Relator: Deputado Waldir
Pires. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
da por unanimidade a redação final. 76) Redação Fi
nal do Projeto de Lei nll 192/1999 - do Sr. José Ro-

berto Batochio - que "dá nova redação aos arts. 544 e
545 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil)". Relator: Deputado Ney Lopes.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a redação final. 77) Redação Final do
Projeto de Lei nº 390-A/1999 - do Senado Federal 
que "institui o Conselho Federal do Secretariado 
CFSEC e os Conselhos Regionais de Secretariado 
CRSEC; dispõe sobre a fiscalização do exercício pro
fissional e dá outras providências". Relator: Deputado
Ney Lopes. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a redação final. 78) Reda
ção Final do Projeto de Lei nll 420/1999 - do Sr. Milton
Temer - que "dá preferência de tramitação aos proce
dimentos judiciais em que figure como parte pessoa
ffsica com idade igualou superior a 60 (sessenta)
anos". Relator: Deputado José Roberto Batochio.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a redação final. O Deputado Fernando
Coruja apresentou requerimento de inversão de pau
ta, para apreciar-se os itens quatorze a trinta e nove
da de número dois, tendo o plenário anuído à solicita
ção. 79) Projeto de Decreto Legislativo nº 87/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (MSC nQ 487/1996) - que "aprova o ato
que renovfi a permissão outorgada à Rádio Feira de
Santana FM ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia". Relator: Deputado
Paulo Magalhães. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovado o parecer do Relator,
contra os votos dos Deputados Professor Luizinho,
Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geral
do Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 80) Projeto
de Decreto Legislativo nll 93/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nll 1.406/1997) - que "aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Cidade de Campinas
ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Itu, Estado de
São Paulo". Relator: Deputado Luiz Antonio Fleury.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos
Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 81) Projeto de Decreto Le
gislativo nº 246/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll

349/1997) - que "aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Emboabas de Minas Gerais
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SIA, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São João Del Rei,
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Ibrahim
Abi-Ackel. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 82) Projeto de Decreto
Legislativo nº 268/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
123/1999 - que "aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Clube FM Iturama Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Iturama, Estado de Minas Gerais".
Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 83) Projeto de Decreto Legislativo nº 275/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC nº 22/1999) - que "aprova o
ato que outorga concessão à Rede União de Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na localidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará". Relator: Deputado Léo Alcântara. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado o parecer do Relator, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 84) Projeto de Decreto Legislativo nº
284/1999 - da Comissão de Ciência a.Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC nº 657/1994) - que
"aprova o ato que renova concessão à TV Record de
Franca S.A., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Franca, Estado de São
Paulo". Relator: Deputado Ary Kara. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 85) Projeto de Decreto Legislativo nº'317/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC nº 1.171/1997) - que "Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clu
be de Indaial Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda mê9ia, na cidade de' Indaial,
Estado de Santa Catarina". Relator: Deputado Fer-

nando Coruja. Parecer: pela constitucionalidade, juri
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, con
tra os votos dos Deputados Professor Luizinho, Nel
son Pellegrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo
Magela, José Dirceu e Marcelo Déda. 86) Projeto de
Decreto Legislativo nº 324/1999 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(MSC nº 1.448/1998) - que "aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Penápo
Iis Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Penápolis, Estado de
São Paulo". Relator: Deputado Luiz Antonio Fleury.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado parecer do Relator, contra os votos dos
Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 87) Projeto de Decreto Legis
lativo nº 325/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nº
1.485/1998) - que "aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Sociedade Muriaé Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gera
is". Relator: Deputado Edmar Moreira. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 88) Projeto de Decreto Legislativo nQ 326/1999
- da Comissão de Ciência e Tecncologia, Comunica
<ção e Informática (MSC nº 1.486/1998) - que "aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

'Guarani SIA, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Edmar
'Moreira. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de é'técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os
votos dos Deputados Professor LUizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 89) Projeto de Decreto
Legislativo nº 329/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nQ

321/1999) - que "aprova o ato que outorga conces
são a Valente Propaganda e Publicidade Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Caçu, Estado de Goiás".
Relator: Deputado Geovan Freitas. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.



12838 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 90) Projeto de Decreto Legislativo nº 331/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC nº 783/1999) - que "aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Rainha da
Paz, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na localidade de Brasília, Distrito Federal".
Relator: Deputado Geovan Freitas. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor LuizinhCl, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 91) Projeto de Decreto Legislativo nº 336/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC nº 1.117/1999) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Beneficente Senhora
Santana a executar serviço e radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Cansanção, Estado da Bahia".
Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 92) Projeto de Decreto Legislativo nº 338/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC nº 1.121/1999) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Comunitário da Comunicação e Cultura de Monse
nhor Gil a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, na localidade de Monsenhor Gil, Estado do Piaur'.
Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Déda. 93) Projeto de Decreto Legislativo nº 339/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC n2 1.118/1999) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação das Donas de Casa
de Matozinhos EI. executar serviço de radiodifusão co
munitária, na localidade de Matozinhos, Estado de
Minas Gerais". Ftelator: Deputado Edmar Moreira. Pa
recer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos

Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 94) Projeto de Decreto Legis
lativo nº 348/1999 - da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática (MSC nº
393/1992) - que "aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Educadora do Tocantins
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Uruaçu, Estado de Go
iás", Relator: Deputado Darci Coelho. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
Dáda. 95) Projeto de Decreto Legislativo nº 349/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC nº 1.489/1998) - que "aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Fundação
Nossa Senhora do Rocio, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Curi
tiba, Estado do Paraná". Relator: Deputado Osmar
Serraglio. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os
votos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pel
legrino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Dáda. 96) Projeto de Decreto
Legislativo nº 352/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC nll

818/1999) - que "aprova o ato que outorga permissão
à Thomazella, Pavan & Cia. Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Santa Fé, Estado do Paraná". Rela
tor: Deputado Osmar Serraglio. Parecer: pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
97) Projeto de Decreto Legislativo nl! 357/1999 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.157/1999) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Santa Rita a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia".
Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra os votos dos Deputados Pro
fessor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José
Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo
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Déda. 98) Projeto de Decreto Legislativo n!! 360/1999
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática (MSC nº 1.170/1999) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Cultura e Comunica
ção Comunitária de Carambeí a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Carambeí,
Estado do Paraná". Relator: Deputado Osmar Serra
glio. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovado parecer do Relator, contra os votos
dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegri
no, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 99) Projeto de Decreto
Legislativo n!! 367/1999 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n!!
753/1994) - que "aprova o ato que renova a permis
são à Rádio Castelo Branco Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais".
Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator, contra os votos dos Deputados Professor
Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Geno
íno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
100) Projeto de Decreto Legislativo nº 369/1999 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 935/1999) - que "aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Dom Avelar
Brandão Vilela, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na localidade de Salvador, Estado
da Bahia". Relator: Deputado Roland Lavigne. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade etécnica le
gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vado o parecer do Relator, contra os votos dos Depu
tados Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 101) Projeto de Decreto Legislativo nº
373/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC n2 1.139/1999) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio
Comunitária Alternativa FM a executar serviço de ra
diodifusão comunitária, na localidade de Guaratuba,
Estado do Paraná". Relator: Deputado Osmar Serra
glio. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vo
tos dos Deputados Professor Luizinho, Nelson Pelle
grino, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela,
José Dirceu e Marcelo Déda. 102) Projeto de Decreto
Legislativo nº 374/1999 - da Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática (MSC n!!
1.140/1999) - que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Proteção à Maternidade e Infância de Iporã
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Iporã, Estado do Paraná". Relator: Depu
tado Osmar Serraglio. Parecer: pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados Professor Lu
izinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pires, José Genoí
no, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda.
103) Projeto de Decreto Legislativo n!! 376/1999 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC nº 1.166/1999) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação Educacional e Social de
Montanha a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, na localidade de Montanha, Estado do Espírito
Santo". Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
do o parecer do Relator, contra os votos dos Deputa
dos Professor Luizinho, Nelson Pellegrino, Waldir Pi
res, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e
Marcelo Déda. 104) Projeto de Decreto Legislativo nº
377/1999 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (MSC n!! 1.169/1999) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
e Comunitária de Itapoá a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Itapoá, Estado de
Santa Catarina". Relator: Deputado Fernando Coruja.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos
Deputados Professor Luizinho, Nelson Pellegríno,
Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José
Dirceu e Marcelo Déda. 105) Projeto de Decreto Le
gislativo nº 387/1999 - da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (MSC nº 458/1998) 
que "aprova o texto do protocolo de São Luiz sobre
Matéria de Responsabilidade Civil Emergente de Aci
dentes de Trânsito entre os Estados Partes do Merco
sul, concluído em São Luiz, República Argentina, em
25 de junho de 1996, e da respectiva Errata, feita em
Assunção, em 19 de junho de 1997". Relator: Deputa
do Waldir Pires. Parecer: pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação. Não houve discussão. Em votação, foi aprova
do por unanimidade o parecer do Relator. 106) Proje
to de Decreto Legislativo nº 389/2000 - da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (MSC
nº 229/1999) - que "aprova o texto do Acordo Multila
teral de Seguridade Social do Mercado Comum do
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Sul e seu Regulamento Administrativo, celebrados
em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997". Rela
tor: Deputado Waldir Pires. Parecer: pela constituci
onalidade, juridicidade etécnica legislativa. O Deputado
Caio Riela afirmou que a iniciativa vinha atender às
reivindicações de cidadãos residentes na fronteira e
enfatizou a importância da proposição. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. O
Deputado Roland Lavigne apresentou, com fulcro no
art. 255 e ss. do Regimento Interno, requerimento
para a realização de Audiência Pública, com a pre
sença da Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleito
ral, bem como dos Presidentes de outros Tribunais
Eleitorais e respectivos representantes do Ministério
Público, para discussão das eleições municipais a se
rem realizadas no corrente ano, com vistas às modifi
cações ocasionadas pelo instituto da reeleição, ao
uso da máquina pública e à necessidade de rapidez
nos julgamentos ocorridos durante o processo eleito
ral. O Senhor Presidente solicitou ao Deputado Ro
land Lavigne que, posteriormente, indicasse nominal
mente os convidados a serem ouvidos, ocasião em
que colocaria em votação o requerimento apresenta
do. O Deputado Inaldo Leitão apresentou requeri
mento de inversão de pauta, para apreciar-se os itens
seis e sete da de número dois, tendo o Plenário anuí
do à solicitação. 107) Projeto de Decreto Legislativo
nQ 390/2000 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (MSC nQ 941/1999) - que "aprova
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Coopera
tivista da Guiana sobre o Exercício de Atividades Re
muneradas por parte de dependentes do Pessoal Di
plomático, Consular, Administrativo e Técnico, cele
brado em Brasília, em 20 de maio de 1999". Relator:
Deputado Zenaido Coutinho. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por una
nimidade o parecer do Relator. 108) Projeto de De
creto Legislativo nQ 395/2000 - da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional (MSC nº
65211997) - que "aprova otexto do Acordo sobre Pro
moção e Proteção Recfproca de Investimento, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris,
em 21 de março de 1995". Relator: Deputado Marcos
Rolim. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, o Deputado Waldir
Pires procedeu à leitura do parecer, em substituição
ao Relator. Os Deputados Sérgio Miranda e José
Antônio Almeida solicitaram vista da matéria, que foi
negada pelo Senhor Presidente em razão de a maté-

ria encontrar-se em regime de tramitação urgente. O
Senhor Presidente retirou de pauta a proposição. O
Deputado Ciro Nogueira apresentou requerimento de
retirada de pauta do item nove da de número dois,
tendo o Plenário anuído à solicitação. O Deputado
Nelson Otoch apresentou requerimento de urgência
para o Projeto de Lei nQ 621, de 1999, nos termos do
art. 52, § 52, do Regimento Interno. O Deputado Sér
gio Miranda apresentou questão de ordem, argumen
tando que a matéria relativa à proposição objeto do
requerimento apresentado era injurídico, uma vez
que referia-se à matéria constante do Projeto de Lei
da Responsabilidade Fiscal, cuja tramitação ainda
não havia sido encerrada. O Senhor Presidente defe
riu a questão de ordem em razão de que esta anteci
pava a discussão do mérito da proposição. O Deputa
do Fernando Coruja apresentou questão de ordem,
nos termos dos arts. 50 e 83 do Regimento Interno,
alegando que a apresentação de requerimento, na
quele momento, estava prejudicada, uma vez que di
versas proposições já haviam sido apreciadas anteri
ormente. O Senhor Presidente indeferiu a questão de
ordem, com fulcro no art. 52, § 5Q

, do Regimento
Interno. Discutiram o requerimento apresentado pelo
Deputado Nelson Otoch os Deputados Sérgio Miran
da, José Genoíno, e Nelson Otoch, José Roberto Ba
tochio, Fernando Coruja, José Antônio, Edmar Morei
ra, Zenaldo Coutinho, Luiz Antonio Fleury e Coriolano
Sales. Os Deputados Sérgio Miranda, Fernando Co
ruja, José Roberto Batochio e José Genoíno encami
nharam suas respectivas bancada a votar Não ao re
querimento de urgência apresentado. Em votação, foi
aprovado o requerimento. O Deputado José Genofno
apresentou requerimento de verificação de votação,
tendo o Senhor Presidente anufdo à solicitação. O
Senhor Presidente convidou o Deputado Zenaldo
Coutinho para proceder à chamada nominal. Feita a
chamada nominal, votaram Sim os Deputados André
Benassi, Fernando Gonçalves, Inaldo Leitão, Jutahy
Júnior, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Freire Júnior, lédio Rosa, Mendes Ribeiro Fi
lho, Osmar Serráglio, Renato Vianna, Antônio Carlos
Konder Reis, Jaime martins, Ricardo Fiúza, Ary Kara,
Augusto Farias, Edmar Moreira, Osvaldo Sobrinho,
Luiz Antônio Fleury, Nelson Marquezelli, Júlio Delga
do, Nelo Rodolfo e José Ronaldo. Votou NÃO o Depu
tado José Genofno. O Senhor Presidente absteve-se
de votar. Encerrada a votação, foram apurados vinte
e nove votos, sendo vinte e sete favoráveis, um con
trário e uma abstenção. O Senhor Presidente procla
mou o resultado, declarando aprovado o requerimen-
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to de urgência para o Projeto de Lei nº 621, de 1999.
Após as manifestações dos Deputados Sérgio Miran
da, Nelson Otoch, Zenaldo Coutinho, Edmar Moreira,
Fernando Coruja, Marcelo Déda, Waldir Pires e José
Antônio, o Senhor Presidente afirmou que não havia
percebido qualquer indício de que a votação do re
querimento havia sido açodada e reiterou o seu com
promisso de honrar as melhores tradições desta Co
missão, reafirmando que esta seria ''fiel escrava" do
Regimento Interno. Encerramento: Em razão de evi
dente falta de quorum, o Senhor Presidente encerrou
a presente reunião às treze horas e trinta e sete minu
tos, convocando outra para a próxima quinta-feira, às
dez horas. E, para constar, eu, Damaci Pires de Mi
randa, Secretária-Substituta, lavrei a presente Ata,
que, depois de aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. - Deputado Ronaldo
Cezar Coelho.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

51 1 Legislatura - 211 Sessão Legislativa

Ata da 311 Reunião (Extraordinária), realizada
em 29 de março de 2000

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia vinte
e nove de março de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, no plenário nº 5 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Deputados: Enio Bacci, Presidente; João Sampa
io, João Pizzolatti e Paulo Octávio, Vice-Presidentes;
Alex Canziani, Antônio do Valle, Clementino Coelho,
Emerson Kapaz, Gerson Gabrielli, João Caldas, José
Machado, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Luiz Mai
nardi, Maria Abadia, Múcio Sá, Ricardo Ferraço, Ru
bem Medina e Rubens Bueno, titulares; Agnaldo Mu
niz, Antônio Cambraia, Carlito Merss, Edison Andrino,
Germano Rigotto, Lídia Quinan, Marisa Serrano, Rai
mundo Colombo, Ricardo Fiúza, Ronaldo Vasconcel
los, Veda Crusius e Zaire Rezende, suplentes. Deixa
ram de registrar suas presenças os Deputados: Ana
Catarina, Armando Monteiro, Euler Ribeiro, Jairo Caro.
neiro, Márcio Fortes e Sérgio Guerra. Havendo núme
ro regimental, o Presidente declarou abertos os tra
balhos, submetendo à deliberação do Plenário os no
mes dos Senhores Ronaldo Chagas Souza, Reynal
do Barbosa Lima, Francisco das Chagas Aben-Athar
Vieira e Lauro Vargas de Lima, para ocuparem os car
gos de Assistentes Técnicos de Comissão- CNE-15,
e do Senhor João Afonso Gaspary Silveira, para ocu
par o cargo de Assessor Técnico - CNE-7, no âmbito

desta Comissão, tendo sido aprovados unanimemen
te. Dando prosseguimento, colocou em votação os
requerimentos apresentados. Requerimentos: 1- Do
Sr. Edison Andrino - propondo a realização de au
diência pública, com a presença do Ministro do Traba
lho e Emprego, Sr. Francisco Dornnelles, para deba
ter a contratação de profissionais estrangeiros por
empresas privatizadas. Em votação, foi aprovado
unanimemente. 2 - Do Sr. João PizzoJatti e Outros 
propondo a reativação da Subcomissão Permanente
de Turismo. Em votação, foi aprovado unanimemente.
3 - Do Sr. Emerson Kapaz e Outros - propondo a ati
vação da Subcomissão Permanente do Comércio
Exterior. Em votação, foi aprovado unanimemente. 4
Do Sr. Clementino Coelho - propondo a constituição
de uma Subcomissão Especial destinada a discutir
"Desenvolvimento e Integração Regional". Em vota
ção, foi aprovado unanimemente. 5 - Do Sr. Gerson
Gabrielli e Outros - propondo aconstituição da Subco
missão Permanente de Política Industrial e Comercial,
destinada a discutir e propor alternativas de políticas
industrial e comercial, assim como assuntos relativos
às micro, pequenas e médias empresas. Em votação,
foi aprovado unanimemente. 6 - Do Sr. Ricardo Ferra
ço - propondo a realização de audiência pública, com
o Presidente do Banco Central, Sr. Armínio Fraga,
para discutir políticas de crédito para o País, seus as
pectos conjunturais e estruturais. Em votação, foi apro
vado unanimemente, com adendo no sentido de se
convidar, também, os Ministros da Fazenda e do De
senvolvimento, Indústria e Comércio. Encerramento:
Às onze horas e cinco minutos o Presidente encerrou
os trabalhos, convocando reunião de audiência públi
ca logo a seguir. E para constar, eu, José Umberto de
Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados. - Deputado Enio Bacci, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

51! Legislatura - 211 Sessão Legislativa

Ata da 21! Reunião (Ordinária), realizada em
29 de março de 2000

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e
nove de março de dois mil reuniu-se a Comissão de
Finanças eTributação, no Plenário nQ 4 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu
tado Gastão Vieira, Presidente em exercício, presen
tes os seguintes Deputados: Antonio Cambraia, Vi·
ce-Presidente; Antonio Kandir, Custódio Matos, José
Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dó-
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ria, Silvio Torres, Veda Crusius, Antônio José Mota,
Edinho Bez, Germano Rigotto, José Aleksandro, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Jorge Khoury, José Ronal
do, Lael Varella, Manoel Castro, Mussa Demes, Paes
Landim, Carlito Merss, João Paulo, José Pimentel, Ri
cardo Berzoini, Fétter Júnior, Marcos Cintra e Pedro
Eugênio, Titula.res; íris Simões, Juquinha, Antonio do
Valle, Coriolano Sales, Francisco Garcia, José Lou
renço, Pauderney Avelino, Antonio Palocci, Hercula
no e Anghinetti, Suplentes. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados: José Priante, Deus
deth Pantoja, Hoberto Brant, Enivaldo Ribeiro, Iberê
Ferreira, Wanderley Martins e Dr. Evilásio. Havendo
número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos. Foi iaprovada, unanimemente, a Ata da 11!
reunião. Expediente: Inicialmente, levou ao conheci
mento da Comissão as Distribuições nQs 1 e 2, de 24
e 27 de março, respectivamente; e a Redistribuição nQ

1, de 27 de março, informando ainda que presidia a
reunião em virtude de o Presidente efetivo, Deputado
Manoel Castro, ter se submetido a uma cirurgia, fican
do impossibilitado de falar, não obstante se encontrar
presente. Ordem do Dia: Iniciada a Ordem do Dia, o
Presidente deLl conhecimento aos membros da Men
sagem nQ 1.784/99, do Poder Executivo, que "enca
minha ao Congresso Nacional o demonstrativo das
emissões do real referente ao mês de outubro de
1999, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas". 1) Reque
rimento nº 1/00 - do Sr. Manoel Castro, para que se·
jam convidados representantes da Administradora de
Cartões de Crédito Visa e da BB Administradora de
Cartões de Crédito S.A. - Ourocard, em data a ser
posteriormente agendada, para prestarem informa
ções sobre denúncias e queixas dos usuários relati
vas a roubo, clonagem, erros, cobranças indevidas,
insuficiência e garantias em relação ao seguro cobra
do para proteção do cartão e prazo de fornecimento
de documentação das operações efetuadas com os
cartões. Retirado de pauta pelo autor, para reformula
ção. 2) Requerimento nº 2/00, do Sr. Ricardo Berzoi
ni, para que seja convidado um representante do Co
mitê Gerencial das Instituições Financeiras Públicas
Federais - COMIF, a fim de prestar esclarecimentos
sobre o relatório preliminar que propõe um diagnósti
co das cinco instituições financeiras oficiais federais.
Com a palavra, o Deputado Ricardo Berzoini infor
mou que tinha reformulado o requerimento, esten
dendo o convite também aos presidentes das institui
ções financeir,as federais, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Banco Nacíon<:il de Desenvolvi
mento Econômico e Social, Banco do Nordeste do

Brasil e Banco da Amazônia. Acatou ainda sugestão
oferecida pelo Deputado Antonio Kandir, para que a
audiência se processasse em duas etapas. Em vota
ção: aprovado, unanimemente, o requerimento, com
reformulação. 3) Requerimento nQ3/00 - do Sr. Rodri
go Maia, para que seja convidado o Sr. José Luís
Osório, Presidente da Comissão de Valores Mobiliári
os - CVM, a fim de prestar esclarecimentos sobre os
projetos existentes relacionados, à Lei das Socieda
des Anônimas. Em votação: aprovado, unanimemen
te, o requerimento. 4) Requerimento nº 4/00 - do Sr.
Ricardo Berzoini, para que sejam convidados o Presi
dente do Banco do Brasil S.A. e os dirigentes da
BB-DTVM, a fim de prestarem esclarecimentos sobre
a ocorrência de práticas ilícitas em fundos de investi
mento administrados pelo BB. Ao retirar da pauta o
requerimento, o autor informou que tinha sido procu
rado pela assessoria parlamentar do Banco do Brasil,
manifestando o interesse do Senhor Vicente de Paulo
Diniz, Diretor de Finanças do Banco, de prestar escla
recimentos sobre o assunto, em reunião informal, aos
membros da Comissão, nele interessados. Acrescen
tou ainda que, caso os esclarecimento não fossem
suficientes, aí sim reapresentaria a proposição. 5)
Projeto de Lei nIl 4.611/98 - do Senado Federal (PLS
nº 31/98) - que "dá nova redação ao § 2º do art. 15 da
Lei nll 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal". Rela
tor: Deputado Luiz Carlos Hauly. Parecer: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou das despesas públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer. 6) Projeto de
Lei Complementar nQ238/98 - do Sr. João Pizzolatti 
que "fixa percentual máximo de acréscimos legais, in
cidentes sobre os pagamentos de tributos fora de pra·
zo". Relator: Deputado Marcos Cintra. Parecer: pela
compatibilidade e pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de
pauta pelo relator, para reexame. 7) Projeto de Lei
Complementar nQ 16/99 - do Sr. Pedro Fernandes 
que "dispõe sobre o horário de funcionamento, para
atendimento ao público, das agências dos Bancos
Múltiplos e Comerciais e das Caixas Econômicas e dá
outras providências". (Apensado: PLC nº 71/99). Re
lator: Deputado Ricardo Berzoini. Parecer: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou das despesas públicas, não cabendo pro
nunciamen~o quanto à adequação financeira e orça-
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mentária do Projeto e do PLP n~ 71/99, apensado e,
no mérito, pela aprovação do Projeto e pela rejeição
do PLP nº 71/99, apensado, na forma do Substitutivo.
Vista ao Deputado Antonio Kandir. 8) Projeto de Lei
nº 870/99 - do Sr. João Herrmann Neto - que "cria ar
tigo na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, determi
nando responsabilidades aos gestores do Banco
Central e dá outras providências'!.,flelator: Deputado
Edinho Bez. Parecer: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou das despe
sas públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentMa e, no mérito,
pela rejeição. Retirado de pauta pelo autor. 9) Projeto
de Lei nº 642/A/99 - do Poder Executivo (MSC nº
490/99) - que "acresce dispositivos à Lei nº 9.020, de
30 de março de 1995, que dispõe sobre a implanta
ção, em caráter emergencial e provisório, da Defen
soria Pública da União". Relator: Deputado Armando
Monteiro. Parecer: pela adequação financeira e orça
mentária. Em virtude da ausência do relator, o pare
cer foi lido pelo Deputado Pedro Novais. Discutiram
matéria os Deputados Pedro Novais, José Pimentel,
Jorge Khoury, Fétter Júnior, Antonio Cambraia, José
Ronaldo e Silvio Torres. Em votação: aprovado, una
nimemente, o parecer. 10) Projeto de Lei nº 671/99 
do Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "altera a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre o
funcionamento público das campanhas eleitorais."
(Apensados: PL nºs 830/99, 1.495/99 e, ,1.604/99).
Relator: Deputado Carlito Merss. Parecer;- pela ade
quação financeira e orçamentária do Projeto, e dos
PL nºs 830/99 e 1.495/99, apensados, e, pela não im
plicação do PL nº 1.604/99, apensado, com ,aumento
ou diminuição da receita ou das despesas. públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira-e-orçamentária. Antes da leitura de seu pa
recer, o Deputado Carlito Merss declarou-se emocio
nado por estar relatando matéria de tal envElrgadura,
envolvendo, como acrescentou, assunto' que tem
sido objeto de preocupação de todos os qemocratas
do País e que, também, constituia pauta:de discus
sões no mundo todo. Concluiu qualificando a,matéria
como um dos mais sérios projetos que a Casa, estava
analisando, no qual se fala claramente das multas e
das vedações de financiamentos particulares-doe cam
panha eleitoral. Discutiram a matéria os Deputados
Marcos Cintra, Feter Júnior, Antônio Cambraia, Ma
noel Castro, Pedro Novais, Custódio Mattos; José Pi
mentel, Sílvio Torres, Edinho Bez e José Militão. Di
ante das diversas manifestações dos que se posicio
naram sobre a matéria: tendo como ponto discordan
te a análise de adequação financeira e orçamentária,

o relator solicitou o adiamento da discussão, para que
pudesse fazer um exame mais aprofundado a respei
to das questões ali colocadas. 11) Projeto de Lei nº
909/95 - da srª Rita Camata - que "institui compen
sação financeira pela exploração de recursos minera
is para fins de aproveitamento econômico e dá outras
providências." Relator: Luiz Carlos Hauly. Parecer:
peja incompatibilidade e pela inadequação financeira
e orçamentária do Projeto, das emendas apresenta
das na Comissão de Minas e Energia e da emenda
apresentada nesta Comissão. Em Votação: aprova
do, unanimemente o parecer. 12) Projeto de Lei nº
1.447-A/96 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "altera a Lei
nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, que 'altera a legis
lação do imposto sobre a renda relativa a incentivos
fiscais, estabelece novas condições operacionais dos
Fundos de Investimentos Regionais e dá outras pro
vidências"'. (Apensado: PL nº 1.653/96). Relator: Depu
tado Milton Temer. Parecer: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou das
despesas públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição do Projeto e do PL nº 1.653/96,
apensado. Em votação: aprovado, unanimemente, o
parecer. 13) PROJETO DE LEI Nº 2.846-A/97 - do
Sr. Feu Rosa - que "altera a redação o art. 29, inciso
11, do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que
"dispõe sobre a bagagem de passageiro procedente
do exterior, disciplina o regime de entreposto aduane
iro, estabelece normas sobre mercadorias estrangei
ras apreendidas e dá outras providências".
H,ELATOR: Deputado JORGE KHOURY. PARECER:
'p~la não implicação de matéria com aumento ou dimi
n!-lição da receita ou da despesa públicas, não caben
Qq pronunciamento quanto à adequação financeira e
,Qrçamentária e, no mérito, pela aprovação. EM
.vOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 14)
,1?,ROJETO DE LEI Nº 3.482-4/97 - do Sr. Paulo Ro
,çhl;l, -: que "acrescenta ao Decreto-Lei nº 261, de 28
de·fevereiro de 1967, que dispõe sobre sociedades
de:c~pitalização e dá outras providências, artigo que
dispõe sobre títulos não resgatados". RELATOR:
D~putado FEDER JÚNIOR. PARECER: pela não
implic~ção do Projeto do Substitutivo da Comissão de
Ecol)omia, Indústria e Comércio e da emenda apre
sentada nesta Comissão, com aumento ou diminui
ção. dà, receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunqiamento quanto à adequação financeira e or·
çament~rja e, no mérito, pela rejeição do Projeto do
Substitutivo da CEIC e da emenda apresentada nesta
Comissão. Vista ao Deputado José Pimentel. 15)
PROJETO DE LEI N~ 3.956/97 - do Sr. Hugo Bíehl -
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que altera a Lei nll 8.870, de 15 e abril de 1994, para
acrescentar novos §§ 111 e 2º ao art. 25, dispondo so
bre a compensação de créditos resultantes da contri
buição do produtor rural devida à seguridade social".
(Apensado: PL nll 4.559/98). RELATOR: Deputado
MILTON TEMER. PARECER: pela inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto de o PL nQ

4.559/98, apensado. EM VOTAÇÃO: aprovado, una
nimemente o parecer. 16) PROJETO DE LEI Nº
4.075/98 - do Sr. Edison Andrino - que "estabelece li
mite para os jul"Os de financiamentos habitacionais da
carteira hipotecária, no âmbito o Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo". RELATOR: Deputado
MILTON TEMER. PARECER: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição de receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, com emenda. Retirado de pa
uta pelo Deputado Fetter Júnior. 17) PROJETO DE
LEI N2 4.320/98 - dos Srs. Cunha Bueno e Hugo Biehl
- que "introduz alterações na Lei nº 9.393, de 19 de de
zembro e 1996". RELATOR: Deputado ARMANDO
MONTEIRO. PARECER: pela inadequação financeira
e orçamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanime
mente, o parecer. 18) PROJETO DE LEI Nº 105/99 
da SI"" Maria Elvira - que "dispõe sobre o pagamento
de débitos fiscais com bem imóvel". RELATOR: Depu
tado CORIOLANO SALES. PARECER: pela compati
bilidade e pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação. Vista ao Deputado José
Pimentel. 19) PROJETO DE LEI Nº 404/99 - do Sr.
José Pimentel -- que "torna obrigatória instalação de
porta de segurança nas agências bancárias e dá ou
tras providênc:is". (Apensado PL nº 628/99).
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA.
PARECER: pela não implicação do Projeto, do PL nº
628/99, apensado, e da emenda apresentada ao
substitutivo, com aumento ou diminuição de receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen
to quanto à adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação do Projeto e do PL nº
628/99, apensado, com substitutivo pela rejeição da
emenda apresentada a este. Dicutiram a matéria os
Deputados Rodrigo Maia, Manoel Castro, Edinho
Bez, Ricardo Berzoini, Carlito Merss e José Ronaldo.
Adiada a discussão. 20) PROJETO DE LEI N2 550/99
- do Sr. Wilson Santos - que "estabelece alíquota
mais gravosa, no âmbito do imposto de renda, para a
remuneração pela exploração de obras audiovisuais
estrangeiras". RELATOR: Deputado MARCOS
CINTRA. PARECER: pela compatibilidade e pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,

pela aprovação. Vista ao Deputado José Ronaldo.
21) PROJETO DE LEI Nº 637/99 - do Sr. Flávio Arns
- que "dispõe sobre o reajuste das obrigações pecu
niárias oriundas da captação e da aplicação de recur
sos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), do Sistema Financeiro de Saneamento (SFS)
e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), e
nos débitos resultantes de decisões judiciais, e dá ou
tras providências". (Apensado PL nº 794/99).
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. PARECER:
pela não implicação da matéria em 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 do Projeto e
do PL nº 794/99, apensado. EM VOTAÇÃO: aprova
do, unanimemente, o parecer. 22) PROJETO DE LEI
Nº 712-A/99 - do Sr. Sérgio Reis- que "altera a Lei nº
4.506, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o
imposto que recai sobre as rendas e proventos de qual
quer natureza". RELATOR: Deputado MARCOS
CINTRA. PARECER: pela incompatibilidade e pela ina
dequação financeira e orçamentária. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o parecer. 23) PROJETO
DE LEI Nº 1.193/99- do Sr. Neuton Lima - que "permite
que o contribuinte, pessoa física, deduza do Imposto de
Renda devido, calculado na Declaração de Ajuste
Anual, o montante pago como CPMF - Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira. RELATOR:
Deputado ANTONIO CAMBRAIA. PARECER: pela in
compatibilidade e pela inadequação financeira e orça
mentária. Retirado de pauta pelo relator. 24) PROJETO
DE LEI Nº 1.416/99 - do Sr. Marcos Cintra - que "proí
be a destinação de recursos públicos para atividades
confessionais". RELATOR: Deputado RICARDO
BERZOINI. PARECER: pela não implicação da matéria
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária. Retirado de
pauta pelo autor. ENCERRAMENTO: nada mais ha
vendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às
doze horas e quarenta minutos, antes convocando as
seguintes reuniões, terça-feira, dia 4, às 11 h, no gabi
nete da presidência, para tratar da pauta do dia se
guinte e dos procedimentos a serem adotados pela
Comissão no corrente ano em relação às matérias de
sua competência, e na próxima quarta-feira, dia 5 de
abril, às dez horas, para apreciar projetos. E para
constar, eu, Maria Linda Magalhães, secretária, lavrei
a presente ATA, que, depois de lida, discutida e apro
vada, será assinada pelo Presidente e encaminhada
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à publicação no Diário da Câmara dos Deputados,
Deputado Gastão Vieira, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

51D Legislatura - 2!! Sessão. Legislativa

Ata da 2!! Reunião Ordinária (Deliberativa) re
alizada em 29 de março de 2000

Às dez horas e vinte e dois minutos do dia vinte
e nove de março de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, no plenário nº 9
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, convocada
pelo Senhor Presidente, Deputado Márcio Reinaldo
Moreira, na forma regimental, para apreciação da pa
uta nº 1/2000. A lista de presença registrou o com
parecimento dos senhores membros titulares Depu
tados Márcio Reinaldo Moreira, Presidente, Simão
Sessim, Luiz Fernando e. Manoel Salviano, Vi
ce-Presidente, Max Mauro, Wellington Dias, Eliseu
Moura, Aníbal Gomes, Joaquim Brito, Valdemar Cos
ta Neto, João Magalhães, Airton Cascavel, Mauro Be
nevides, Hélio Costa, Elton Rohnelt, Delfim Netto e
Robson Tuma, os senhores membros suplentes Josué
Bengtson, Gastão Vieira, Gilmar Machado, Dilceu
Sperafico, José Carlos Coutinho, Dr. Heleno, Almeida
de Jesus, Régis Cavalcante e Lael Varela, e como
não-membro o Deputado Geraldo Magela - PT/DF.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Antônio Geraldo, Jairo Azi, Marcos Rolim, Paulo Mari
nho e Rommel Feijó. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e co
locou à apreciação a Ata da primeira reunião, de insta
lação e eleição do Presidente e Vice-Presidentes, rea
lizada no dia vinte e dois do corrente mês. Em votação,
a Ata foi aprovada. Expediente: Em seguida, anunciou
aos parlamentares que foram enviadas aos seus ga
binetes as informações sobre os expedientes recebi
dos pela Comissão, inclusive a Distribuição nº 1/2000
e a Redistribuição nº 1/2000. O Senhor Presidente
conclamou o plenário a estabelecer um acordo con
cernente ao prazo para recebimento das proposições
a serem incluídas na pauta e os procedimentos à
apreciação das mesmas, ficando estabelecido que a
secretaria da Comissão receberia até às dezoito ho
ras da segunda-feira as proposições a serem incluí
das na pauta e que só seriam apreciadas com a pre
sença do autor ou do relator das mesmas. Ordem do
Dia: O Senhor Presidente passou à apreciação da pa
uta nº 1/2000, 1) Requerimento nº 1/2000, dos senho
res Wellington Dias e f\Venzoar Arruda, que "reque
rem à Comissão de Fi~calizaçãoFinanceira e Contro
le uma investigação célere sobre os danos causados
à CEPISAlELETROBRÁS, no Estado do Piauí, e a in
fluência disto nos resultados de um eventual leilão. E
ainda, no caso de comprovação de risco de queda no

valor das ações da CEPISA, solicita o adiamento do
calendário previsto, a regularização desta situação e
providências cabíveis quanto àqueles que venham a
ser responsabilizados por esta situação". O Senhor
Presidente passou a palavra ao Deputado Wellington
Dias, que manifestou as razões para a apresentação
da proposição. Em votação, o requerimento foi apro
vado. 2) Requerimento nº 212000, do Senhor Cunha
Bueno, que "requer à Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Controle convoque o Exmº Senhor Minis
tro da Fazenda, o Senhor Presidente do Banco do
Brasil e o Senhor Presidente da PREVI para presta
rem esclarecimentos sobre a venda por esta da parti
cipação acionária que detinha da Itaúsa, holding do
Grupo Itaú". A proposição foi retirada de pauta, em
função da ausência do autor. 3) Requerimento nº
3/2000, dos senhores José Dirceu e Joaquim Brito,
que "requerem à Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle o Depoimento do Sr. Francisco Gros
Presidente do BNDES, sobre financiamentos conce~
didos no período imediatamente anterior à liquidação
extrajudicial do BFC Banco S/A". O Senhor Presiden
te passou a palavra ao Deputado Joaquim Brito, que
defendeu a proposição. O Deputado Mauro Benevi
des ofereceu a sugestão no sentido de que fosse defi
nida a modalidade de convite para a proposição. O
Senhor Presidente esclareceu que seria esta a forma
a ser estabelecida em face das prerrogativas dos
membros da Comissão. O Deputado Joaquim Brito
acolheu a orientação. Não houve manifestação. Em
votação, o requerimento foi aprovado, na forma de
convite. 4) Requerimento nll 4/2000, dos Senhores
José Dirceu e Joaquim Brito, que "requerem à Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle a convoca
ção do Sr. Ministro de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior a fim de prestar esclarecimentos
sobre financiamentos concedidos pelo BNDES ao
BFC Banco S/A no período imediatamente anterior à
sua liquidação extrajudicial". O Senhor Presidente,
antes de passar a palavra ao autor da proposição, in
formou ao Plenário que o Ministro do Desenvolvimen
to, Indústria e Comércio Exterior deverá comparecer
para pronunciamento à Câmara, nos próximos dias, e
com a aprovação do item anterior seria mais produti
vo aguardar outra oportunidade para apreciação da
matéria. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado
Joaquim Brito, autor do requerimento, que solicitou a
retirada de pauta da proposição por duas sessões. O
Senhor Presidente acolheu a solicitação e passou à
apreciação do item seguinte. 5) Requerimento nº
5/2000, dos Senhores Gilmar Machado e Walter Pi
nheiro, que "requerem à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle "informações ao Senhor Minis
tro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre o
Programa de Recuperação e Ampliação de Meios Fí
sicos das Instituições de Ensino Superior". O Senhor
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Presidente passou a palavra ao Deputado Gilmar Ma
chado, que defendeu as razões do requerimento, soli
citando o apoio dos demais membros. O Deputado
Hélio Costa ressaltou a importância da matéria pro
pondo que fosse incluída a relação das instituições
que estão pleiteando o empréstimo. O autor, agrade
cendo, acolheu a sugestão. O Senhor Presidente co
locou em votação; o requerimento foi aprovado com a
sugestão oferecida pelo Deputado Hélio Costa. 6)
Requerimento nQ 6/2000, do Senhor Wellington Dias,
que "requer à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle audiência pública para tratar sobre as gra
ves denúncias veiculadas pelo jornal Correio Brazili
ense, desta Capital Federal, dos dias 21 e 22 de mar
ço de 2000, noticiando as fraudes com os recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, conhecido como
FAr. Convidar: Sr. Francisco Dornelles, Ministro do
Trabalho; Sr. Wigberto Tartuce, Secretário de Traba
lho do Governo do Distrito Federal; Senador Teotônio
Vilela Filho, Presidente da Fundação Teotônio Vilela;
Sr. Canindé Pegado (CGT-CODEFAT); Sr. Ricardo
Balbino e Souza (Força Sindical-CODEFAT); Sr. De
lúbio Soares de Castro (CUT-CODEFAT). O Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Welling
ton Dias, que apresentou as razões da sua proposi
ção. O Deputado Simão Sessim informou ao Senhor
Presidente que o Ministro do Trabalho, Senhor Fran
cisco Dornelles I estaria à disposição para compare
cer à Comissão. O Deputado Delfim Netto sugeriu
que fosse primeiramente convidado o Senhor Minis
tro, enfatizando que o comparecimento do Senhor Mi
nistro seria oportuno para orientar as questões a se
rem formuladas as demais autoridades, caso persis
tissem dúvidas sobre a matéria. O Deputado Welling
ton Dias concordou, acolhendo a sugestão. O senhor
Presidente colocou em votação, o requerimento foi
aprovado, na forma de convite, primeiramente, ao se
nhor Ministro do Trabalho e posteriormente às dema
is autoridades. 7) Proposta de Fiscalização e Contro
le, nQ 51/96, do Sr. Luciano Pizzatto, que "propõe que
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle in
vestigue denúncias de intermediação de verbas fede
rais". Relator: Deputado Simão Sessim. Relatório Fi
nal. O senhor Presidente passou a palavra ao relator
Deputado Simã() Sessim que apresentou seu relató
rio final, sugerindo o encerramento da PFC. Não hou
ve manifestação. Em votação, foi aprovado o relatório
na forma do voto do relator. 8) Representação n!!
1/99, do Deputado Pedro Wilson, que "solicita à Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle "sejam
adotadas todas as medidas cabíveis no sentido de
averiguar os fatos relativos aos prejuízos causados
aos acionistas minoritários do Banco do Brasil S.A."
Relator: Deputado Hélio Costa. Relatório Prévio: 'ta·
vorável. O senhor Presidente passando a palavra ao
relator, Deputado Hélio Costa, que apresentou seu

relatório. Não houve manifestação. Em votação, foi
aprovado o relatório na forma do voto do relator. O se
nhor Presidente passou à deliberação do item seguin
te, 9) Proposta de Fiscalização e Controle, nQ 1/9, dos
senhores Inácio Arruda e Agnelo Queiroz, que propõe
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Contro
le "fiscalize o Banco Central com a finalidade de in
vestigar o vazamento de informações sigilosas acer
ca das mudanças cambiais verificadas em janeiro de
1999 e seus beneficiários". Relator: Deputado Gilmar
Machado. Relatório Prévio: favorável à implementa
ção (apresentado em 20-5-99). A proposição foi reti
rada de pauta, em função da ausência do senhor Re
lator. O senhor Presidente solicitou ao Deputado Ma
noel Salviano, Terceiro Vice-Presidente, que assu
misse a presidência da Mesa, para à apreciação do
item 10) Representação nº 2/99 - SGM, do Tribunal
de Contas da União, que "representa ao Congresso
para que seja solicitado ao Poder Executivo as medi
as cabíveis à sustação de cláusulas contidas em
contratos de concessão firmados entre a União, re
presentada pelo Departamento Nacoinal de Estradas
de Rodagem - DNER, e empresas concessionárias,
para exploração de rodovias federais". Relator: Depu
tado Márcio Reinaldo Moreira. O Senhor Presidente
passou a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo Mo
reira que proferiu seu relatório. Os Deputados João
Magalhães, Luiz Fernando e Airton Cascavel solicita
ram Vista, sendo concedida pelo senhor Presidente.
O Deputado Márcio Reinaldo Moreira, reassumiu a
presidência da Mesa, colocando para deliberação o
item 11) Proposta de Fiscalização e Controle nQ

19/99, do senhor Fernando Gabeira, que "propõe à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle rea
lize ato de fiscalização e controle sobre as providênci
as adotadas pelos órgãos competentes em face de
denúncias de irregularidades ocorridas no Conselho
Federal de Enfermagem". A proposição foi retirada de
pauta, em função da ausência do Relator. Finda a
apreciação da pauta, o senhor Presidente concedeu
a palavra ao Deputado Elton Rohnelt, que informou o
encaminhamento de proposição com questões sobre
as participações majoritárias e minoritárias, em fun
ção da privatização do Banco Santander. O Deputado
Delfim Netto secundou a proposta do Deputado Elton
Rohnelt. O Deputado Manoel Salviano solicitou a in
clusão de um requerimento extrapauta, que "requer à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle con
vidar o Presidente do IBAMA - Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
para prestar esclarecimento sobre a aplicação da lei
número nove mil novecentos e sessenta, de dois mil,
recém aprovada no Congresso". O senhor Presidente
acolheu a solicitação, que foi aprovado pelo Plenário.
O Deputado Airton Cascavel manifestou apoio à pro
posição. O senhor Presidente colocou em votação, o
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requerimento foi aprovado. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente convocou
reunião para o dia cinco de abril, às dez horas e en
cerrou os trabalhos às onze horas e dez minutos. E
para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro, Se
cretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados. Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Presi
dente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

2!! Sessão legislativa - 51! legislatura

Ata da segunda reunião (ordinária) realizada
em 29 de março de 2000

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove
de março de dois mil, reuniu-se a Comissão de Minas
e Energia, sob a presidência do seu titular, Deputado
Luiz Antônio Fleury Filho, no Plenário nº 16, do Anexo
11 da Câmara dos Deputados. O Livro de Presença re
gistrou o comparecimento dos Deputados: Titulares 
Airton Reveda, Antônio Feijão, Antônio Jorge, Betinho
Rosado, Félix Mendonça, Fernando Ferro, Gilberto
Kassab, Ivânio Guerra, José Janene, Juquinha, Un
coln Portela, Luiz Antônio Fleury Filho, Luiz Sérgio,
Marcos Uma, Moreira Ferreira, Nícias Ribeiro, Olím
pio Pires, Paulo FEijó, Pedro Pedrossian, Professor
Luizinho e Vadão Gomes. Suplentes - Airton Dipp, B.
Sá Pedro Bittencourt, Ricardo Barros, Ricarte de Frie
tas, Romel Anízio, Sérgio Barros e Sérgio Reis. Dei
xaram de registrar suas presenças os Deputados
Alcestes Almeida, Alexandre Cardoso, Gervásio Silva
e Yvonilton Gonçalves. Havendo número regimental,
o Presidente declarou abertos os trabalhos, Dispen
sada a leitura da ata da reunião anterior por solicita
ção do Deputado Antônio Jorge e aprovada sem
restrições. Expediente - Matéreia distribuída - Dis
tribuição nº 1/00 A seguir o Presidente submeteu à
apreciação do plenário os nomes dos Senhores João
Carlos Castilho Passos, Paulo César Pagi Chaves,
Estefânio dos Santos Castro e Synésio de Oliveira Jú
nior para assessorarem esta presidência no presente
ano. Em votação, a indicação dos nomes dos asses
sores foi aprovada unanimemente. Ordem do Dia 
Requerimento - do Deputado Antônio Feijão, solici
tando realização de audiência pública para discutir o
Projeto Jari, com prepença do Diretor-Presidnte do
Grupo Orsa, Dr. Sérgio Antônio Garcia Amoroso,do
Presidente do BNDES, Dr. Francisco Roberto André
Gros, do Secretário da REceita FEderal, Dr. Everardo
Maciel, da Presidência do Ibama, Drª Marília Marreco
Cerqueira e do Prefeito do Município de Vitória do Ja-

ri-AP, Sr. Luiz França Magalhães Barroso. O Deputa
do Antônio Feijão encaminhou a votação. Submetido
a votos o requerimento foi aprovado unanimemente.
Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões -;- Prioridades 1) Projeto de Lei nº 1.827-B/96
- do Sr. Inácio Arruda - que "regulamenta os serviços
de distribuição de gás combustível canalizado na for
ma dada ao parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição
Federal pela Emenda Constitucioinal nº 5, de 1965".
Relator: Deputado B Sá. Parecer: contrário. REtira
do de pauta. 2) Projeto de Lei nº 3.009/97 - do Sena
do Federal - que "estabelece a obrigatoriedade da
inclusão de eclusas e de equipamentos e procedi
mentos de proteção à fauna aquática dos cursos
d'água, quando da construção de barragens". Rela
tor: Deputado Pedro Bittencourt. Parecer: favorável,
Discutiu a matéria o Deputado FErnando FErro.
Encerrada a discussão. Em votação, o parecer foi
aprovado unanimemente. -Tramitação ordinária 3)
Projeto de Lei nQ 623/99 - do Sr. Ricardo Izar - que
"dispõe sobre a conservação e o uso sustentável das
florestas e demais formas de vegetação natural brasi
leiras". Relator: Deputado Vadão Gomes. Parecer: fa
vorável, com três emendas. Retirado de pauta. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente cumprimentou os
presentes pela participação de todos e encerrou os
trabalhos às dez horas e cinqüenta e cinco minutos.
E, para constar, eu, Lenivalda Dourado Sampaio de
Arrochela Lobo, Secretária, lavrei a presente ata, que
depois de lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Presidnte e encaminahda à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados. Deputado Luiz Antônio
Fleury Filho Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíliA

51!! legislatura - 21 Sessão legislativa

Ata da 2!! Reunião (Ordinária), realizada em
29 de março de 2000.

Aos vinte e nove dias do mês e março de dois
mil, às dez horas e trinta e dois minutos, no Plenário 7
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Seguridade Social e Família, sob a Pre
sidência do Deputado Cleuber Carneiro. Estiveram
presentes os Deputados Jorge Alberto, Vi
ce-Presidente; Alcione Athayde, Carlos Mosconi,
Eduardo Barbosa, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Sérgio Carva
lho, Vicente Caropreso, Darcísio Perondi, Euler Mora
is, Jorge Costa, Rita Camata, Saraiva Felipe, Teté Be
zerra, Affonso Camargo, Almerinda de Carvalho, Dr.
Benedito Dias, José Carlos Coutinho, Lavoisier Maia,
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Marcondes Gadelha, Ursicino Queiroz, Antônio Pa
locci, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, João Fassarella,
Arnaldo Faria de Sá, José Unhares, Serafim Venzon,
Djalma Paes e Armando Abílio - Titulares; Ricarte de
Freitas, Saulo Pedrosa, Confúcio Moura, Glycon Ter
ra Pinto, Laire Rosado, Costa Ferreira, Ivânio Guerra,
IIdefonço Cordeiro, Arlindo Chinaglia, Luci Choinac
ki, Oliveira Filho, Dr. Hélio, Robério Araújo e Pedro
Eugênio - Suplentes. O Deputado Celso Giglio justi
ficou sua ausência. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Renildo Leal, Osmânio Perei
ra, Remi Trinta, Laura Carneiro, Henrique Fontana,
Antônio Joaquim Araújo, Nilton Baiano, Alceu Colla
res, Jandira Feghali, Angela Guadagnin. Abertura:
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião e dispensou a leitura da Ata
da 11 reunião, por haver sido previamente distribuída
cópia aos senhores parlamentares. Não houve dis
cussão. Em votação, a ata foi aprovada por unanimi
dade. O Presidente indicou para ocupar os Cargos de
Natureza Especial na Comissão os senhores Milton
Salles Neto e Wesley de Sousa Arantes, ambos para
Assistente Técnico Adjunto D - CNE-15, que tiveram
seus nomes aprovados pelo Plenário. Em seguida, o
Presidente deu início aos trabalhos. Ordem do Dia:
Item 1) Requerimento - Dos Senhores Deputados
Antônio Palocci, Henrique Fontana, Eduardo Jorge e
João Fassarella - que "requerem a realização de Au
diência pública para discutir as modificações efetua
das pelo Conselho de Saúde Suplementar- CONSU,
na regulamentação da Lei nO 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os Planos Privados de Assis
tência Social". Discutiu a matéria o Deputado Jorge
Alberto. Em votação: aprovado por unanimidade. Item
2) Requerimepto - Dos Senhores Deputados Eduar
do Barbosa, Angela Guadagnin e Rita Camata - que
/4solicitam realização do " Seminário Nacional de
Assistência Social, em conjunto com a Frente Parla
mentar em Defesa da Assistência Social". Não hou
ve discussão da matéria. Em votação: Aprovado por
unanimidade. Item 3) Requerimento - Dos Senho
res Deputados Dr. Rosinha e Henrique Fontana 
que "requerem a realização do Seminário sobre Do
enças Ocupacionais". Discutiu a matéria o autor,
Deputado Dr. Rosinha. Em votação: Aprovado por
unanimidade. Item 4) Requerimento - Do Senhor
Deputado Jorge Alberto - que "requer a criação de
Subcomissão Especial para Estudo das tabelas de
Procedimentos do SUS". Discutiram a matéria os
senhores Deputados: Euler Morais, Jorge Alberto,
José Unhares, Eduardo Barbosa, Marcondes Ga
delha, João Fassarella, Antônio Palocci, Rita Ca
mata e Ursicino Queiroz. Em votação: Aprovado por
unanimidade. Requerimento Extrapauta - Dos Se
nhores Deputados Eduardo Barbosa, Rita Camata,

Lau ra Carneiro, Teté Bezerra, João Fassarela e
Almerinda de Carvalho - que "propõe a constituição
de subcomissão permanente para análise de todas
as matérias em tramitação na Comissão de Segurida
de Social e Família, que disponham sobre a área de
infância e adolescência, incluindo alimentação e nu
trição, assistência oficial à criança e ao adolescente,
e direitos da criança e do adolescente". Discutiu a ma
téria a autora, Deputada Rita Camata. Em Votação:
Aprovado por unanimidade. Requerimento Extrapau
ta - Da senhora Deputada Teté Bezerra - que "requer
preferência para apreciação do Projeto de Lei nO
261/99", Não houve discussão. Em votação: Aprova
do por unanimidade. Item 6) Projeto de Lei nll

1.814-B/91 - Do Senado Federal (PLS n2 64/91) 
que "exige autorização prévia do Ministério da Saúde
e do órgão Ambiental Federal para a importação de
resíduos para reciclagem industrial e outros fins, em
conformidade com o artigo 225 da Constituição".
(Apensados os PL nOs 1.137/91,1.154/91,4.131/89,
447/91 e 2.932192). Relator: Deputado Rafael Guerra.
Parecer: favorável a este e aos Projetos de Lei nºs
4.131/89, 447/91, 1.137/91, 1.154/91 e 2.932192,
apensados, na forma do Substitutivo adotado na Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. Vista (Conjunta): Concedida aos Deputados
DI'. Rosinha e Angela Guadadnin, em 12-12-99. Adia
da a discussão. Item 7) Projeto de Lei nO 4.702-A/94
do Sr. Ed4ardo Jorge - que "dispõe sobre a criação
da Farmácia Popular e dá outras providências". Rela
tora: Deputada Lídia Quinan. Parecer: favorável, com
3 (três) emendas. Adiada a discussão. Item 10) Proje
to de Lei nO 2.942197 - do Sr, Eduardo Jorge - que
"institui, no Sistema Único de Saúde - SUS, o Progra
ma de Prevenção e Assistência Integral às pessoas
portadoras do traço falciforme e com anemia falcifor
me, e dá outras providências". (Apensado: PL nll

4.008/97). Relator: Deputado José Unhares. Parecer:
contrário a este e ao Projeto de Lei nl! 4.008/97, apen
sado. Adiada a votação Item 24) Projeto de Lei nO
261/99 - do Sr. Barbosa Neto - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de inserção em etiquetas, de orienta
ções impressas que versem sobre exames preventivos
do Câncer de Mama, Colo do Útero e de Próstata e dá
outras providências". Relator: Deputada Rita Camata.
Parecer: favorável, com substitutivo. Discutiram a ma
téria os Deputados Ursicino Queiroz, Rita Camata e
Teté Bezerra. Em votação: Aprovado por unanimidade
o parecer da relatora. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e
trinta e cinco minutos. E, para constar, eu, Eloísio Ne
ves Guimarães, Secretário, lavrei a presente Ata, que,
depois de aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Cleuber Carneiro, e encaminhada a publi
cação no Diário da Câmara dos Deputados.
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JUSTIFICATIVA

1IIIIf.llllFllllCll

EMENDA MODIFICATIVA

Ao conttário de proceder a eri&çIo de lllIl fimdo nos Estados deslmado à
pesqwsa de ICCur50S mmerais a ser alimentado com um percentual de OS';' (cinco por
cenlO) dos rc<:IIlSOS arrccadado$. consideramos priorilino que se &SSCgmcm lCCUlSOS
pm o IBAMA e JllI1l o DNPM, órglos de imponinca ÍDCOlllestivella1llO na produçlo
de novas teellDlosias inclusive menos agn:urvas ao meio IlIlbiente, CjUIDlO na
prcservaçIo e dtminuiçlo do efcltllS de taisllI1vidades a part1r de uma polltica llaCIonal.

Eslados e MlDlIciplOS slo os principeís beneficiários da compeusaçlo fmanceilll
gerada pela degradaçlo e prcjuizos ao meio IlIlbu,me e consequememOllte à qualidade
de VIda decorrenlcs da exploraçio minerJl.

Observemos que. laIllo aos Estados quanto llDS MumolJllos nos lennos da
proposiçio. já se ....gurIlIl recursos que podem ser destinados oU pesqWS8S as quais
senam viabilizadas pelo Fundo Estadual proposto pela AUloIll do ProJelo

Acredllamos que a modtficaçio que 0Ja propomos melhor distnbuem os
reeunos, propicIando uma açlo nacIonal mtegrada. sem preJulzo da açlo estadual e
muniCIpal.

JUSTIFICATIV"

r; EMENDA NR]

L.f: 006 12=-
llEtllII-----

m· OS% (cinco por OeulO) paI1l ODepa_NIcioaal de~MiDaIJ
-DNPMe;
IV - OS% (OU1CO por cenlO) paI1l O IlIItiluro BruiIeiro do Meio~ e dos
Recunos Naturais Renovams· IBAMA. '

-Art.:r .

§ 4' Adl$ll'lbwçio da oompensaçio financeilll de que tr.11a este artigo sera f",~
dasegumu: fonna.
1_ 4SlI, (quarenta e 'lOCO por otnlO) para OI EtlIdOIe~ FedeIaI;
n. 4S% (quucnta e CIDCO por cento) para..MllDicIpIoI:

Sala das CcxmUlles, 22 de 0tIIUbr0 de I99S

D!-se 10 § 4' do Art. I' que modifica oArt. 1" da leI n' sOaI. de 13 de lIlIIÇO

de 1990•• scgtIlnte r<daçio

A inclusio d:sle pIl'igrno obJCUVll l1ãstar qualquer posSIbilidade de duvida quanto a
'espollSllnlldade do Jl'8IDlCUIO no caso especifico, COIllnbuindo JlItII se assegurv a
mOleno.a da lmClldaçIo

Sala dasComisslles, 22 de oUlUbro de 1995
~-----....;;.~;;.:..;~""-- r_ -----..;;;:;;==

l_E IIII1A5 E EllERGIA

I... AlCIDES lDlESTll -

11" fllllllE
IIIIlIDlIII

11II1II
11I11I1II

PARECER DA COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

-lIIl1IIldIIlJlIM8I1lIdaa na COlIlIIIIo (2)
-\ermo de recebimenIo de emendas
•pn:er do relator
•pn:er da Corni8IAo
.1lqlOIlçIo do Deputado Olívio Silio

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

•lermo de recebimento de emendai· 1997
.1Il1Il1dI~ na Comiaaio
•lermo de recebimento de emendas -1899
•perecer do relator
•parecer da ComíIaIo

'PROJETO DE LEI ,.. 909-B, DE 1995
(DA SRA. RrrA CAMATA)

IIlItiIul COIIlpIIlI!lÇIo finIncaira pela 8lqlIor8çio de IlICIUlOI minerais para fins de
8jlI'OYeitamenlo econ6mlco edá outraa J)IOVidênàa; tendo pnceres: da ComiuAo de MilIlS
e EnIlgia, pela llljeIçIo des1e e da emendai de n'I 1 e 2,~ na ConIss6o
!*or. Cep. AilRG'lDO STRECK); e da ComiIIIo de F"manças e TribulaçIo, pala
ilccmpalibI1ídade • pela inadequaçio linancllia e orçamenlária desle. da emenda
~ lIIIIllI Comlalo edo emendIa 8pl8Slllltades na CorniuAo de Mtnu eEneigia
(reIaIor. Cep. LUIZ CARLOS HAULY)

I)S COMISSOEs DE MINAS E ENERGIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE
CONSmuIÇAO EJUSTIÇAEDE REDAÇAo (ART. 54) -ART. 24,11)

•PID/tIO inIciIIpubIíctdo no OCD de 15 og G5

•
[II1II AlCIDES lm5TD

I_I lI1IAS EED:IA

~IO §4'doAll. l'qucmodificaoArt. 2'daleI n'8.00I,de 13 de
lIlIlÇO de 1990, aseguinte redação:

'AI!. 't .

§6'. No caso das substànl:ias minerais exuaídas sob ore1~me de perm:ssio da
/avra garimpeIra, ovalor da compcnsaçio será }Ç) pelo primeiro acipririnte,
coofome dispuseroregulamento.'

.l.l /09/9S
MIl

COMISSÃO DE MlNASEENE1tGlA

TERMO DE RECI!!lIMENI'O DI JlMENl)A$

PROJETO DE LEI N"!lOM5
Nos teImO. do Ill. 119, ClIfIUf, 1, • ...-...o ..... aa.a doe

Deputados, O Sr PresideIú cIIlIrlIIinau • lbar1ln ••~ • 0nIaIl do Dia du
ComiJsiles - de prazo pm~ Ik llDIlIIdaI, • panjr dallOUS, por clnco IICSSGII.
EstIOlado o prazo. fuIllm~2 (cIuu) ......., prajtlo.

Sala da ComiAIo, ..26 delClembro de 1995.
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'X'RELATÓRIO

CoIIII_~ d111l, allllbN o.p. Rrl'A CAMATA lmema al

teraroart. 2" da Lei rf a.001, de 13 de lII&I9J d119!1O, propoado lIlMl~ pua a
"OIIIpIIUÇio !lIlanceira pda apIonçIo d11'CCl1l11l1 miIIcnII, pm l!III de aproniIa

- eccnOallco, ljlII iIMIUi lar 'de IM 3§ llrtl por_) lCIbn: owIcr do fatano,.
_ Jlqmdo~ da YClIII& do prodaeo miDcIaI, obIIdo apóia 1lIllma elÇR do

JXllCCa.l de 1Je!lc" ianll'llIl adDIIdo c__ de _li.lldoll'" ÍllàlIIlliN.'~dcIIaido
oqIIIIli dcw: ClIleIIdcr par faIInmClIlo llq1ádo.

"I - lIlIIlériaI de aIumIDia, !cml c 1IIIIIIU*. sal FIIII c palÚIiD:

311i (tres porc=);

n-demaiIIsubslAuciuminemsmmllfml.fcnillDnta.cmIo e
0_: 2" (dois por c:entD);

m.. pediu precioIu. pedras cotadu laplrIbeis, c:arbODIdIs e me
lI:iI nobra: 1U9i. (zc:o vlquJa doiI par CCIlIO).'

Ao ouro, definido em lei COlIIO aliwl lInuceiro ou~

CIIIbiII. apIIl:INH aaliqllDtl mlDimapmiIll a;mnmJCionaJmcme (an.153, f 5").

Adirnib1llÇlo da compensaçio financclra passará I ser UIIIII efeli-

"I. 4'~ (quarema e cinco por cerno) pua os Eaadoo e Distrito

FedenI;

n-SQt, (cmquellta por CCIIUl) para OI M1IIlICIpÍOI; e

m-5'5 (dIIal por CCIIUl) pua I~ de UlIl FIlIIdo de Pa
qaiIa de 1W:unoI MlDcralI no e-lo de ...... da mWrio, 11&

tcrIIlIidalei."

é: l&Illb6m eabelecickl qIIC "a 10• .-;10 nn.-iza pela expio
DfIodi AllIlIilIClIIlIIiIeraII de empnJO imedlaIo 11&~ cmIlá de 3,. (lrtI
por_). deIlIaIda clima e iIIlqnImeme ICII MIIIIic:fplaI_ quais 11 sIlIIaII li mo

pa:dnI jmIue 1awaI.'

NaIUl CamiIIAo, Ilxam o!arecidu ai lI8JI'iDteI EmcDdu pelo no
bn Dep. ALCIDES MODESTO:

- ri' 1, pm iacluir otezlO do alUl1 f 4" cio IDIIIDO an. 'J!' da Lei ri"

- rf' 2, propondo alCJUllllC disllibulçlO da~~

"I - 45.,. (quaroma e cinco por <eDID) pua OI~ e DlrtriJo

Fedoral;

11- 045§ (quamua e= porCCIOO) pua OI MumdploI;
m-1J!i'" (CÍIICQ por cemo) pua o DepanameIIIo Nacioml de Pro
dDçlD MilIenI-DNl'M; e
IV - D5~ (CÍIICQ por c:emo) pua O lDrllnUo BtulIelro do Meio 11m
b6en1ie edoi itecUrsDl Nall1nll RenoYivels. mAMA0'

Bo t'tlalÓriO.

"-YOTO DO RELATOR

o proJeto de 1e11MCl'~ cio pII-.I da CglllJll lljio

bncelra que, como efl!lto imediato, onenrj .1Ilrid8deIdI-'.~ de JDIo

neraçIO do PaIs. SIo Cundamert1&lI ai COIIIldcl'Içlla a ....... ela carúw -"I 10

emendimenlO de DOIIO 'WJIO.

eumpr.-I'ICII aIenar que ama~ cio pe=tualde~

'...pIlcL memraw:1.....me. em IIIIIICllU> do """'" da~ tIIIlICl&I, .. que Ilio bf.

'o lMt&I' tal aumento por via da teenololia ou mclbDna de produtividade, o lj1Ill raul
__ ..-n tT&tIIferinCllIme<liata do refendo aumento pano o pre;o final do produto, ou

redllÇic da rentabnidalle. e, quando for o cuo, aumento de preJuÍ2D porventura já em
tllIIle.

Por outro lado, YIlIe daw:ar que o Plano Plurianual pua o Desen
wMmcnto do Setor MllIetaI, r=m diwlpdQ pelo Deputamentll NICionaI da Pro
dDçlD Minetal - DNPM, compoatO a partir do desempenho hisl6riaJ da ltllDet'I.çio bra
liIeIra e doa desafiol qIIC terá de 'IetlCl:I' em futuro próximo, demDnnra a neceaidade,

iIlo lÍIlI, de .trainnoI ClpitaiI pua • descabertl de IIOYU jazidas e abemn das mesmu
- O PIaDo Plunanual estIIII& em USS 3S biIhOa o tDta1lj11ll o Brasil precisa imatir de

1ma 2010 para niD aumentar suade~ de recunos mineraa cio exterior.

o PIaDo P1unanua1, acima CItado, tem como prenuua búica a 111

caaidade de colllOÜdlçio da establ11datle conquistada~ ao P1ano Real. Este es
flxço dewtá ser &alItIp&nhado JlCl- retomlIda dOIl.....timentDS produtlYOl, defIqrando

.- nova fase sustentada de dClCllYlllvimento econOmico e social do pais. O compro
lDISfO inequlYoc:o com a estabilidade exJF, pon!m, que, OI instrumentos de polltlca ma
t:roealllÓllÚCl e setOliais sejam COIIIlStenlCS com • estIlriIJdatle almejada.

apor demais libido que li. rmnetaÇio é uma atividade que não
lUIIl&C a plenitude de seus resultadol a cuno prazo. O desafio de suprir O proc:eIIO de te

totnada do =memo. que tudo indlca Já COtlIeçou. e:tige, pai!. O estabelecimento de

wna polltlca coetente de lonao pn.m, que nlo permite, de modo algum, a ma)Ot&çio de
c:ustoI de produçto, como o que se pretende com o ProJeto sob enme, maJORÇlO esta

qIIII fatl1mcnte colidiria com u expectativas do setor. frustrando projetos e illVCStÍltlentos

já delinicIOI.

Entre a descoberta de uma ocorrénClR mmeral e o início de pro

dDçlD da mllla, decorrem. normalmente. de cinco a OIto anos. nlo sendo incomum dep6

sll<lI nuOCI'&lS complexos que demandem pramI supenot"eS para se tomarem lucrativos.
Por cna rui<>. a rndúslna nuneral opera nceessanamente em c:enmos futurDI de IonJO
pia> e depende. em qualquer lugar do mundo, de regras estávels para ser bem sucedida
e'pl'Ddum OI beneficios ecooAtmcos e sociais que dela do CXlgidos. A altetaçio de custo

de produçID que nnplique em sua maJOraçlo 6. pms. exatamemc o que deve ser CYltado:

aaIteraçio lIIFida na compemaçio financeira i, pois, abIoIutamente illClllllpdYel com
o quadro acima deocnto.

o crescimento da inch1stria mmeml brulleira dependerá, fimda.
mentalmellte, da rt:ltl1I*Ia cio <:racl1lIemo a parttt da sel\1llda metade doo anos 90. O

papel cio mercado interno será futldamemal, já que as c:ondiçOes cio mm:acIo extenIO 110
balIl __ ta..oráYels cio lj1Ill no paudo, COIII aeirramemo aiIxIa maiI lIl:eIItU&do da

lXlIIIpCtiçio mternaeIClnII.

N_ cetIário o aumento do percentual da c:ompensaçio flnan
ceira, propoIlO pela IlIlOn do projeto sob CDllIC, VIi de enamtrll ao csfotço di embillo
zaçlo CCOlIÓII1ÍC& lewelo R cabo pela soaedade bl'Ulleir.l. visto que Justamente as subo
l&DI:Iu lIIIllCr&lI qIIIISedo maIS atlnplas pela refenda elevaçlo sio exatametllC aquelu
utIIIDdu como matérias-primas pua a fabricaçio de bens de CDtIlumo búic<lI.

Camxleranclo que a alteração ora propoou representa um acrú
c:iIIID de 3',33.,. para • nxneraçlo de feno e de l00'JL para a tnJneraçlo de ouro, a co
bnIIça do encarJO obrlpl6rlo n:latMJ à compell&llÇlo financetra reptCICI\l& um aaá
CIIIIO mraordlnánD pua o produto btaslleiro que disputa men:adOI imemaoonIÍI.

o setOr mmeml i' se encomra muito onerado pela sistemátICa In

bulária atual. A sqmr. alguns dados que conIlnnam esta allrmallVL

Anta da Cana de 19118, havia o Imposto Único Sobre MInero,
que CDlItempla", uma alíquota seletiva em fun,lo do ClDIme crpecitico da Vl&bilidade da

czpicldÇiD do bem mineral (de o«. a 15"'). Era ainda auegurado o direito ao etáIlto,
cIInme a rue dtI induIma1lzaçlD.

A CollStltu~O Y1gcnte estabeleceu I segwnte carsa m'bUtúia:

ICMS 12.lJlJ'lli a J7.00'l&

PIS Cl.6'~ do faturamento da empresa

COFINS 2.OQ'JI, do faturamento da empresa
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PaniI:lpIçio de EswIaI

cMIIllicipioI 2,00$ do faturamento da empresa

Coalribuiçlo sILuao lO,oow.

lmpoItll de RCDda
Pesa luridica 25,00$

AdIclonaI de 12,oow, de 180.000até 780.000
Imposto de Renda 18,oow, acima de 780.000

Com o sistema Inlerior, era aaegurada a IllCid!nda de um único
lributo, uma única vez, com o que :IS empresas minetlldolllS conheciam, apriari, ac:up

Jri1Nlária de seu projeto.

Denuo da nova sbtemática constitucional, avuiaçio épude, can
fanDc os QuaôrlI1I c2. que anexo aeste Pma:r, eque descrevem os mímenlI sJobú
de pllIjetIls desliIlados àexponação eao mercado inlerno, Chegamos. auim, àI sepiDtes
coneIusiles:

• se a remunera~o líquida auferida no mercado liDaDceiro brui
Ieiro gira em tomo de 24% (rem) ao ano, nenhum projelo de mineraçio com até SQ%
de margem operacional (anterior aos moutos) selá atraente pata o inYemdor, seja ele
bruJleiro ou estrangeiro;

• esses dados revelam e ~lícam uma drástica~ dos inves
timemos no setor mineraL aque me referireI adiante. pois ael~ da carga m'butária

OU I iltltlbililladc da Iegislaçio =peQfica faz com que o inmtidor. que já corm os riKos
atillemel àatividade de longo prazo. desista de fazer nows pllljetos.

Existem rrês princípios fundamentais. que regem os lIMStimentos
(talItO nacionais quantO estrangeiros) na atividade mineradora:

•eSlIbi1idade política;
-prantia de que li regras dojogo não serio a11el1das;

• retorno justo do capital.

Quando qualquer cIesIes princípios é vulnerado, 0CllIM um recuo
du arMdades e a aur4ncia de nOl'OS investimentos. A prapósito, confira-se a sepínre
ClIIlSlI. até 1988, ou seja, sob o regime do ImpostO Único Sobre MiDcrais, OI imea
limemos em pesquisa mineral foram da ordem de 120 .. 140 tlIiIblles de cI6IareIIino.
ApólI988, esses mesmos ill'lCStÍmentos passaram a ser de apenas 46 milIIaa.de d6II
ra/Im.

Dip-se, aiIlda, que além dcaa carp tnlntliria, li cmprcIU de mi
aeraçto estio obrigadas a recupem omeio ambiente degradado, o que sipilic:a o dis
pmIio de mbas COIISiderMis.

olJWS sensato. diante de toda aS1tuaçio acima descrita, éa lIIIIIU
teIIÇáo da sistemática atuaL

Diante do exposto, VOTO PELA REJEIÇÃO deste Projeto de Lei
1f909t9Scdas Emendas aele oferecidas.

ANEXO I • PARECER AO PLN" 909195

pABTlClPhCÃQ PE 'EMPllE!jÁRIQS X pAim;reAcAo pE !.jOyEBNQS

(TIUIltrrOS)

UlCJl) llRuto(%VElm~

~ 10% - 50K

I'IIÇODEVENDA,ElQ'OIlTAÇÃOl too.oo 100.00 100,00 100.00

~AI.(&'lCLtliDOSos 10,00 70,00 6O,/lO »,00

WCIlORUTO 'MIO JO,/lO 40,00 !O,OO

1IDIUTCS

tCMS (t3% _ sS%)
7,U 7,U 7,15tia Y!MlA BRlIt'A 7,1S

PA1;TlCIPACÃO ESTADOS E
1,16MUNlCIPIOS I,. t,l6 1,16

CCIlmIUICÃO SOCIAL t,OO 1,91 U2 J,n

llEllDA P. JtlIÚIlICA 2,SO 3.'12 1,43 11./1

[t1muTos I lz.Jt 16.'4 ~\ ZUZ

IwaoLlQtJIDO!'lNAI. I 7.491 IJJ6 19,'121 2&,01

ANEXO II - PARECER AO PL N" 909/95

PARTIClPACÃO pE EMPBESÁlUos X PARTICIPACÃO pE GO\IJ!RNQS

(TRIBtrrOS)

LUOD 8IWT'O(" VENDAI

~ 10% - 50K

IJ'UÇOOI VItlDA 1110.00 100.00 100.00 lllO,IIO

~Al.l!XCLtllDOSOS 10.00 70,00 6O,/lO JO,/lO

watO lIllI1tO »,00 30,00 40,00 JO,/lO

T\lIIt1I'OIS

1011 17.00 17,00 17,00 17,00

CCfIIlS 2,00 2,00 2,00 z.oo
m 0.65 0.65 0.65 0.113

PAJ.TIClPACÃO!STAIlOS !
ItIVNIClPIC5 1,11 1,61 UI IAI

CQtlIUIIllCÃO SOCtAL 0.00 0.17 1.17 UI

l R!NDAP.ltlRIDteA 0.00 1.97 4.22 l,A7

~ I 21.26 z4.l°1 Z7,J3 30M

~lÍQUIDO!'lNAL I -1,26 3,901 12.651 1',40
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111 - PARECER DA COMISSÃO

A CamluAo de Mm.. e Energia, em reunilo ordinária
_Iizllda hoje, r8j8itou unanimemente, o projeto de Lei nO 909, de 1995, e ..
amandaa n"a 1 e 2, de 1ll1il5, IIpl"lISM1ÚIdaB na COITllsaio, nOI termoo do par8C8I" do
Relator. Deputado Adroaldo Streek.

TUiIO DE RECUlIIEHTO DI! EllENDAS

I'IIOJ!TO DI! LEI N" IOf.MI

SaladaCOmlS5io.emJilrJ,e~-1997
~l.A lA

Deputado ocrÁvIa E~i~

SomIIIdo as consicletaçOCs IIClma &05 f&nos ltJUIDCIllOS
ofmcitlos pelo senhor Re1&lOt. ctltlSideto ser meu dever manifestar-me pelo acolhi_
de seu VOIO e OOIMdat os ilUStreS mctnbros cIcsta Connssio a reJcttarelll o ptOjero de Lei
n· 909. de 1995. ora ctn apreetaçio

19 de novembro ele 1997.Sala da Cormo

Deputado ~ i::\,ERZI

j~rZ~
OeputadO ADROALDO STRECK

Relator

Elllvaram preunteo co Senhores Deputadoo FláVIO
DerzI. PrnIdBnte; JOI'glI Tadeu Mudalen, AntOniO Feijão e AIrton Dipp,
Vlce-Pruldentel; Ricardo RJque, Sunara EJlery, Oamlo de Caltro, AntOnio JOf'llII,
Luclll10 Zica, Qclávlo EllIlo, AdlOllldo Streek, Raimundo Santos, EIII8IJ Relltnc!e,
Luiz PlalilyJlno, MIorcoI Ltn18, Salmlel Carvalho, E~on Rohnen, Fernando Ferro,
MolúI Lipnlk e Jolé Borba.

EXPOSIç.i.O DO DEPUTADO OCTÁVIO EÚSIO

DI Illlilise cuidldola do projeto de lei da nobre Deputada Rlla

e- e do porecet' do illlSlre complllheiro. Deputado AdroIIdo St=k lS5OII1Im as
COIII1~ que julIO 0Jl""UlI0 I....... ao conhecunento dos senhores Depuwlos deII1

CGllllnIo ele Minis e 'EntrJll.

Hco tomloo do ... 118. I. do~ -.., do~ doi

~.o -If PtWdIrM dMiInnftlU ........~,.Ofdem do Dia

...e..- do pr&IO '*"~ do.....-. a porlif do 0511267. perdntO_ ~.prom."",lo<om oo"...,

_do""""", 0I1110do_do 1997

J~~~
-..Ce:HENO... NQ --i

tOI ;'" I

lXI.1M It

"li" Jlfl[Ü" IPrttl11 SP .!!LLl!L I

tI MlmIlllI
[1_

i
I.... De'H. MILTON MOlm

I~ I[ de ')MMU C Trih'WUa

O JlI'OJClO de 101 sob lIII1i.. basicamente. altera as ahquow

Incldemes sobre: olll'..mu SUllllànC1U mmems. a dlstnbulç!o dA compensaçio finance"a.

prevê a tonna.lio de um FW>do de PesqUIU de Recursos Mmerals no Estado de onl!C'll do

mineno. na ionna di lei e destina tOda a compenw;io financelra Inculeme sobre

Substíncl8S mineraiS de emprego Imediato na constnJÇio CIVil aoo MUtlIClpl05

A lUi.. de Justlficaçio. a "ume representante capixaba assevera

que. "proposlçlo recllJlClll a pane vetada quando da promulll8Çio di Lei n' 7 990. de 38

de dezembro de 1989 e al,erada pela Lct n' 8 001. de 13 de mllÇo de 1990 "

Aoome<:e que a pane \ etada o fOI por Inconmtuelonahdlde

llIIIUfesra.. uma \ ez que os dlJJlO5lllvOS pemnen,e. e""lullIII a pame,paçio de orglos di
admlnlSttllÇio dIreta di UnJlo na pamlha dos recurso, onundos da compcnsaçio

Ilnan=ra dc\,da pelo aprO\'eiwnenro dos recursos mineraIS. confonne estIpula o § I' do

art. 30 de nossa Cansnrulçio

Outra razlo apontada no "eto fOI • fonnaçio de um fundo. nos

mesmos moldes do preVIsto rIO InciSO IH do f: 4- da no... redaçio Ofef'CClda para o aR. =e
di Lei n' 7990. de 1989 Sobre Invadtr a autonomia do, E'tado•. a fonnaç!o de fundo

depen<le. cO/lfonne bem lembra a PreSldenela dA Repubhea. de le, complementar.

observado o que dl5põe o """"" 11 do § 9' do ano \65 da COnstllUlçlO

Acrescente-se o .eplate § 6' .0 art. 2' do projeto de
lei: em epi«rare:

Art.2· .
I ,. É Isento do disposto 110 caput deste .rtilo o

titular do direito minerirla que for enqu.dráve•• na forma d. I.~
como lIlierot:ftJprtsa.

E berrl \'crdadc que.. em sua proposlçlo. .:l autora remete. lei a

C0ll5l11uíclo d.... fundo Tal anitielo. entretanto. nlo ehmlna o fato d. que pane di
receita mUlUClpal e estadual "Ja deshnada a fins alheIO' aos Interesses unedla,os daquelas

Ul\Idades. uma vez. que. tl<l5 termos do arI 31. InCISO XV. compete i Unllo organl2ll e

manter 05 !IClVIçOS de eeoloJlI. Por JlIlIDler emendo tambem eastear.

Por ema. Sua Ex.elencla tem razões de sobejO para preocupar...
em pranhr maIs rccelW aos I:::stados e MUIIIClptOS mas. nio fora a IllCOn5lÍtIlC,onabdadc:

em eliminar a paní.,paç1o dos otilos da admll\lstraÇ~O dlteta da Umio. pemumetena

C4IIlO oportUllatIlCllte pcn..... a ,m.,ahva de rcóu:m drastleomenre .. recclW do
Departamento Nacional de Pnoduç1o MllIcral • DNPM. umca das grande, ,cnemes que
nIo tem sido rransfOlllUlda C'ttI aFncla nacIonal. traWllCllIO dIspensado is areu de

petróleo. de enel'J1a e de teleoomutUC8ÇÔes

JUSTIFICAÇÃO

Sabld....nle, a earca triba"rla bra.lleira i _ml da.
..ais .ltas IN lIIalldo.

A p......te lllielatlva te.. o ueopo de, pela lIleOOS e..
parte, IIllllora"ralslluçlo •• re~o i ...ieroemp......

Por nte IIIOtlvO npera.OI eoarar c_ o .paio dos
ila.tres rares.

Sala das ....Ile•• em/' de~/"'"d.t99f

Deputado Milton Monli

Tenho a nws finne conVleçlo de que. enfraquecendo o 0fII0
fi.cabzador. nws do que u C,n:unstin.'1S o 16m mantIdo deblhlado. de POllCO ou nada

adlanwra ampliar nhqUOlU ou altctar demnaçio O controle da allvtd&de e. por
cooseqllincta. das reee_ C$una na dependmcl. do' pu de Cldldanll. .i,,5IIIO e

Civilidade de cada conmbUlDte

=="=!€=;=e====~_iWiiiii'":.=tJ=======
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 909-Al95

Nos termos do arl 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, oSr. Presidente determinou aabertura edivulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, apartir de 07/00199, por cinco
sessões, tendo, ao seu término, recebido 1emenda,

Sala da Comissão, em 14 de junho de 1999.

~
Secretária

1. RELATÓRIO

oprojeto de lei ora analisado tem por objetivo aalteração do artigo 2°
da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990, que define os percentuais da compell.'iação
financeira de que trata aLei nO 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Dispõe oprojeto que o
percentual, que será de até 3% sobre ovalor do faturamento liquido resultante da venda de
produto mineral, variará de acordo com as seguintes classes de substâncias minerais:

"I-minérios de alumínio, ferro emanganês, sal.gema epotássio: 3% (três
porcenro);

II -demais substâncias minerais metalíferas, fertilizames, carvão e ouro:
2% (dois por cento);

1lI - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonadas e metais
nobres: 0,2% (zero vírgula dois por cento)."

Além disso, estabelece oreferido projeto de lei aseguinte distribuição da
compensação financeira,'

"[• 45% (quarenta ecinco por cento) para os Estados eDistrito Federal;
lI- 50% (cinqüenta por cento) para os MunicípIOS;
lU· 5% (cinco por cento) para aconstituição de um Fundo de Pesquisa de

Recursos MineraIS no &tado de origem do mmério, naforma da lei. "
Fixa, ainda, em seu §So que "a compensação financeira pela exploração de

substâncias minerais de emprego imediato /la construção civil será de 3% (três por cento)
e destinada direta e integralmente aos Municípios nos quais snituem as respectivas
jazídas elavras."

Inicialmente, o projeto foi submetido à Comissão 'de Minas e Energia,
sendo apresentadas duas emendas. Na análise do projeto, a Comissão, nos termos do
parecer do relator, Deputado Adroaldo Streck, rejeitou-o unanimemente, bem como as
emendas nOs Ie2, conforme PARECER DA COMISSÃO, de 19 de novembro de 1997.

Em seu primeiro encaminhamento a esta Comissão de Finanças e
Tributação, não foram oferecidas emendas ao projeto no prazo regimental, conforme o
TERMO de 16 de dewnhro de 1997 (fi. n° 20). Em seu posterior encaminhamento,
decorrente de Decisão da Presidência deferindo o desarquivarnento de proposições, a
requerimento da Deputada Rita Camata (fls. n!! 21 813), foi apresentada uma emenda, em
11 de julho de 1999.

Éorelatório.

Cabe B. esta. CamissAo. além do exame de mérito? iniclA1mentc apreciar 8
proposiçao quanto à sua compatlb.hdBde ou lldequa9l<> com o plllIlO plurianual, a lei de
dIretrizes orçamentánas e o orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da CAmara
das Deputados (RI, arts 32, D4 Uh" e 53, lI) e de Nonna Interna da Comissão de Finanças
e Tributação, que "estabelece procsdimentos para o uame tk compatibilidade. ou
adequação orçamlmlárlo efinanceira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

p Ar!. 1" da Le. n" 8.001, de 13 de março de 1990, do qual se proplle
alteração, estabelece em seu § 1- a destinação de 11% da llI'1'eC1IdaçIo da compcmaçlo
finaneelIll para o Departamcuto Nacional de Produçl[o Mineral (DNPM). O Projeto de Lei
n" 909. de 1995, ora em ex.smc. proplle, de acordo com o descrito em seu § 4', do Ar!. 1",
a cxclus!o do DNPM na repartíç:flo dos recursos da compensaçlo finanCC1t'll. Já 8. emenda
mochficativa apresentada pelo Deputado Alcides Modesto, por sua vez:, que altera a
redação do Art. 2°. § 4°, da Lei nC 8 001/1990. detcrminaa distnbuição de S% dos recursos
para o DNPM

Dessa forma, tanto o projeto original quanto a emenda modúicanva
apresentada propõem, além da alteraçfto dos percentuais de repartiçllo dos recursos entre
Estados. DF e MlJD1cipios, a reduçao ou exclusão da compensaçlo fuumceira destInada ao
DNPM (Deparuunento Nacional da ProdUfllo MinernJ), inl1'oduzindo wn novo c"tério de
repartlção. Têm-se, portanto, wna renúncia da receita destmada ao íinanclamento das
atiVIdades do DNPM, sem que a mesma tenha Sido estimada.

A emenda apresentllda pelo Deputado Milton Monti nesta ComISSão (fi. n"
24), por seu turno, adiCIona o § 6°, detennmando que nt istmo do dIsposto no caput deste
artIgo o titular do drreito ml1U!rár/o que for enquadrdvtl, na forma da lei. como
microempresa." Assim, também a emenda proposta prev! um. renllncia da receita de
compensação financell'8., pela ll!'lcnçlo conccdtda As microempresas, sem que tenha Sido
apresentada a estimativa. da perda decorrente.

O arugo S9 da Le. de Diretrlzcs Orçamcutmas para 1999 (Lei n' 9.691, de
17.07.98), bem como o artigo 68 da Lei de Diretrizes OrçamenWias para 1000 (Le. n'
9811, de 18.07 99), detem11naque:

.. Ntlo será aprovado projeto de lei ou editada medida pravlsórla que conceda
ou amplie inCentiVO, isenção ou heneficio, d~ nalUr'ua Irlhut&rJa ou financeira,
sem a privJa estimatwa dI! r'núnclo de reclJfta corr~spond87ft8, dewmdo o Pod.,.
Execul1Vo, quando solicitado pelo órgão deliberativo do Poder Legislativo. efttuá-
la no prazo máxImo de 90 (noventa) dias .. ..

E.'Caminando 4 proposiçio em tela e suu emendo. venficamos que. sob o
aspecto formal, elas não inchcam a estimativa da perda de receita pública que se efetuaria
com sua aprovaçIo. Portanto, nAo pode ser considerada adequada ou compativcl, sob os
aspectos orçlUllentário e financeiro, ni'lo obstante os nobres propósitos que orientaram a
sua elabornçAo.

Ademais, estipula o projeto de lei o aumento da alfquota apUcada ao ferro,
que subiria de 2% plU'a 3% (aumento relativo de 50%), e para Q ouro, que subiria de 1%
para 2% (aumento relativo de 100%). Tal fato, juntamente com disposto no §5 11

, que
estipula a alíquota de 3% para as substAncias minerais de emprego imcd1ato na con>ttuçlo
civil. representa aumento do custo da produçlo deses m.ínenús. o que pressiona o
aumento do preço dos produtos comercializados, já que o custo nIo deve ser totalmente

absorvido, a médio prazo, por incrementos na produtividade, nem tampouco acurto prazo,
pela redução das margens de lucro.

ALei n' 9.276, de 9 de maio de 1996, que dispõe sobre o Plano Plurianual
para operíodo de 1996 a 1999 e dá outras providências, estabelece no item I de seu Anexo
que "O Plano Plurianual (PPA) para operEodo 1996/99 lem como premissa básica a
necessidade de consolidaçílo da estabilidade de preços... "

Dessa forma, verifica-se a divergência do projeto em exame com a
premissa básica do PPA vigente, tendo-se em conta que o aumento dos custos ora
proposto constitui-se em fator de pressão sobre os preços de comercialização dos referidos
minerais, contribuindo de forma negativa, portanto, para aconsoIi~o da estabilídade de
preços, posta como premissa básica do PPA. RessaIte-se, ainda, que a consolidação da
estabilização de preços foi também eleita como wna das quatro grandes diretrizes do PPA
2000/2003, conforme disposro na Mensllgem n' 839, de 1999-CN, VaI. I.

Além disso, oaumento da aliquotll da compensaçllo financeira, ao elevar os
custos da produção rmneral, tende a reduzir as margens de retomo dos investimentos no
setor, caso os custos não possam ser integraImenre incorporados IlOS preços dos produtos,
concorrendo pll1a tomar menos atrativos os projetos nesse selOr econômico, tanto para
empresas nacionais qUlll1lo para emp!cs1lS estrangeiras.

Tal fato, a nosso ver, encontra-se em desarmonia com os seguinres
objetivos estipulados na área de Industria eComércio do PPA:

" eSIEmulo aos investImentos privados, de origem nacional e estrangeira,
com redução da carga tributária sobre os insumos ebens de capItal... "

" elevaçi10 dos investimentos privados nas atividades de pesquisa,
prospecção eexploração de /lovas jazidas minerais, aperfeiçoando oarcabouço legal eOS
mecanISmos defomento tecnológico industrlat do setor."

"otimizar investimentos para aumento da produtividade e reduçi10 de
custos da extração edo beneficiamento mineral."

Assim sendo, entendemos que a proposta ora em exame não se apresentll
compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apesar dos
nobres proposiloS que nortearam sua formulação. Fica prejudicado. portanro, o exame
quanto ao mériro, na Comissão de Finanças e TribUtllção, de acordo com o disposto no ano
10 da Norma Interna - CFT, aseguir transcrito:

"Art. 10. Nos casos em que couber tamblm à ComlSSílo oexame do mérito
da proposição, efor constatada asua incompatibilidade ou inadequação, o
mérito nílo será examinado pelo Relator, que registrará ofato em seu
voto"



iiii Ui,. fi ~i~ !nrig~ 1UiiUf!HL UI I~
iili I ui i ti "d tll1!hs 111 rft 1'"JI ··w III ~ .};o~ ;"JiI W~ kifli"Jf. i • (ir ~i"i ~ i" i ~ ~J~II -! lt:,! it f ~ R-8"8" a

111 I I . Ri 1I ;!·u1i II J j ~i·i i ~1 • i f ~ ,n ~-lli I f ~ ~ ~ ~ a~~-- o IR ~!. 11 U. Ir;;II fi I ~ I
f il U'JiiR iI I lifHIJ I·S I ~ il J!jI ~. i!!oJj1t I~nI Ik i!!U- I 1ft ~::" li, "I I li lUg,it I si ~ j;lJ1ir - 11 -t" fi. ~I ~ I [ f' . ; i r R- t~ ~o

m !j ~ilf:ll~ .l; ~I,ri-' Ilf l ! dI ;;,"7' I.s.", f
. t _il L " .I i§ • li- ~

t:l

ItU 1lftl fi1ii )ll!iíl!Im ! ti !H!fU fi lU': iU1m Ji1JI m! I
o

I'f' 00~. r ~
,~t . ~

· fi .!ih hl l t f!!!~lh itlt ~ !f li !hH I Ifth .n!lUfhf tu fi 'ir I11'1 . ~

I ·~fi 11 @

~i I,;' JII
11 ti' I

iij! j1i1i !liiIliijttll! 111! i!tHHH! i litllrji!ll!t lmli.Hf
j. IIp ft;iJ

id 11ft! II.~·r:~'It · IJIll i(, ~l !':i l f' I ~/ i t tlt" •

tIl! r!;I! :liJli(lttlllj ttf l 'I:iil ·1 J IIH iI.1il! díH tU li'l I ~r 1. j ;l J lalfB~! pogé Plrl P '" i'~ ~I IIl1'i I '1('1 I FI Ii! .iiih! i II,.H ~ lilo .1.11 li! li (D

'hff .It tt to : I. UIf t .~ i o
~1Il
8



Março de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 12855

.. A~ .. novos prOjetos unpolltapclo ProJetodc Lci.n- 1.447.
cf_ 1996••iptfteana dtntinwçlo dnbtlca na ~Cltado FINOR. por' exemplo. " ten.. como
uma 4u conseq~nC1.Uma.~ o .mpacto lleptlvo na. geraç&o de C'mpI'CKOS, nwn
tDOII1cnto em que o ~~KO vem .. aet' o PIor J)eoonaaem da cODJtm'tUra m$tónca do
Pala. Novos investtrp~1O$.igrufteam empre,ilO.~ prodUç.l.o c cte'lCtmenlO, que macha
desenvolV1mento por'\Oda. regalo

A aeaunda propotllgao submetu!a A aprt::Claçao desta Com1UAo.
tr.~ do ProJ~ t\e Lei n- 1 653. de 1~. 40 nobre Deputado Roberto Peuoa. O prOjeto

lnIZ,proPOltad.oa1~dAQlÇlm.LcIn-a.167.dc 1991
• A pnmcna modd'icaçl.o ceri& no parilPllfo 1- do~.rtlgo 3-, qUEl

pusa • pnrver .. ~er6ncl.direta da.-. pan:;elu das «)eduQl)eS do hnp:>ato de Renda d..au;

aFnctU b.D~rllp\ arrcpadadoru do tributos rcdef&l,' para o. bancos& opcrado'U!lI:.
ehnrlnando .. pa..paem dos recursos pelo Tesouro Namonal. A traldfere:nc... du:cta. vaa a

timplrftcaçlo do proccdimcDtQ3; burochucos. feduçAa ek çuaos opcrac10nals e aloeaç&o
mais TáPICIa dq tmportlnct...

, Embora .. Julltd5.caçIo do autor proceda., nIo -.cAKbtamo. que SCJa.
...... propoo..o~vi_I. D<Mdo oo...- númoro dco~_
~ocu de tributOll ... divet1lU 1bnnas de~. tbcal exurtcn10JI pua o Imposto
de Renda da PeaoaJ'~~OII q,ue •~ dos recuno. duetamcnte aos
bonoo~ id ......... Invl_J. .-a o ~cn1o de _ .. Fodenal. •
couofídaçlo doa~ rebdonadoa .,. mceati'YOll tiIacai. 'f'edtrnu... AJ'm do maia, com
• eMabnbaçao doa tDChc:s infl.ciOll6rias. nIo cxUtc I'tlal. o nllCO de parcIu mpdlcabva.
polo 1"1*) de data eutte o papmcrrto do lm:poG'o e o lleUn=pue

~m. fic:IIl pejmhc.da. aupreuao do~o2-. P'OPO'- pCI10
Projf40 de Lei. uma vez que 'O prazo pua. nan-f'area.cta dos AlCU:rSM coo.tmua. CXlstir

A~ COUItantC da l'fOPM1.ç.Ib plInl O artiyo 4- d-. l.ei u
1.167. tnna d& atual.iJgçI.o do lDdtors utilizado. epoea da IRa .1.aboI'aç&o. CoI'I1o o B6n\UI
do Toao\lrO Nacional Fi-.J nIo rmn. exiate. COIIt"ordama. que s_ Rbttrtu:íçAo pelos
~ tnehce. liIdot:ado-. pua • eademeta de poupvlÇ& MIJa uma .lJItCItAo tntCl'Usanto
__ o ot1IoIizoçJo <lo l.oI

No~.nAo é llC)IrlGI1'kI no utiao 4· que O BTNF 6 usado COOlO
_, Como, ._dapUbl~dolLel. o~ .... uma_-",> commte.
CID divenos 0UIm. pomo. do m.tnamento fluI..sc nKlIlÇ&O ~ indloo extittto. .cnôo.
t.am.bl6m. Jn1IfI;IJ' JDOdJfic:6-ro. .A BTNP' • Cl'-da como mdexador no artia.o 3-. p.n6jpa1'o 2-.
DO abao 5·. padarafb ?-. DO ..n~ ?-. incbo n. no artigo 12,~o 1-. inciao [I C 110
artJao 19. paáarafb 1-. Todavia. DO monumto. mandbstamo-IlIH apoaq pola materia de:
tn6rito da Com1u&o de o.cuvolvilJKlt'J.to Urbano C Interior, nSo nos caboDdo opinar sobn:!
d:i~ltlVOS cUJo ~to~ objeto de anIkIuc por outra CarnUdo T6caJ.ca d& Cau.
~ a eua norma. optamos por' nao :r.zm. ncnhu:ma sugestlo no aenbdo de se
l'OCIu::ir outro indcxlldor no-. 1IrtÍ~ citados

~ndo COIn • análise do Projeto de Lei n- 1.653. de 1996.
~ ao art. ~. ondct o autor supirniu o 6-~o que prev6 que as 'PCdOU
juridicu ben8ficiinu doi: incerrtlvoa devem eottlpm'VlU' que de fldo det!:m C1nquem:a e um
por cento do c:apiuú 'YOtan1O da sociedade benc:f1ciada ames da a.pnJ'YWYAo do lX'Ojeto
~o. tal pr'OpOIIta por~ q'lMl Iene opa de abertunt. temmn. o S1StCma mau
vuhtcr*vel, dnmmunda os mClCall:ismos~sdo contrale doa ....cmttivos

Da mDlnJ,a t'0I'DUL0 n.Io concon1amos com a outnI alu:rary&o

proposhl pua o artaEC)~. DO iDcuo r.. cio~o ,., onde "'aç6cs escrnunus com di1"C1to

• voto- é 3ubstituido por -&QGes ordiDÚlU ou pref"crcnct..... • cntérlo da empresa
etn1UCXa1f A moditi.caçAo tem o mtul10 de tDmlU" JnalI abnm&cntc o alcance do diaposto

no EtlIlO 011 MIJ'" o toma maia ac:euJvel • tod-. ..~ Apctsar dabaa~.do

&UbX do proJeto. acnxhtamqs que empresa, CUJo controle acionário lOja exenndo sob a
• modaIidado de~ escntmalS COO\ du'c\tO de voto. traaan maior llqmUÇa pua o

--"'""'~_ ........ C<Xrtririoa • moddlc._ do cIdpooltl_ da LeI

1.167191 pua Cl'Viba qtIe • allel'llÇlo no .i1ltCltO& ~itb •~ do montallte de
,""","",,__Ilirioo"'_"'-d&~in<:eatl_..

~Ib,nocuo doProjeto4eLci rt-l.c47. de 1996. ou o &UmeDtodei1lci'lidadeacn:duçlo
de~ de COObOle~ admíniltnd1vo e oporaeJOnaJ.. que 0C0fn:I oom o
Projdo da LeI 'IL' 1.653, de- 1996. M duas propoot__ novido4es quo podotn

coro:~.efic:i.eocJa da polftica do iDembvo. ftlllODllis. -
Doou Ibnna. d& .....-do COln o In...., XIX do orti.... 3:l. do

~ lntemo delta e.m.ra db8 Dreptbdotr. IIOtrlOS ootttririos M Projeto de- Ln n
1.447.. de 1996. e ao ProjetO do LeI n- 1 653', de 1996.

Sala dol ComiulO, em.J9 do ,t-,lA-- de 1996.

111- PARECER DA COMI88AO

Ao Cornl_ d40 e-nvolvlmento U_no .. (nwno<, em reunl&o ordlnirla
__ hoje, REJEITOU. _ unenhnldede. 00 Prcjotoo de lei ..... 1.-1<47/96 ..
1.e53t.Q6 (.pIN'la&do), nOlf tetmoe do ~recerdo ReJ.!ltor.

EotiYGl1lm pnlHnlM .,. SOnhOrM Dep\lWd.,.: Airton Dlpp. 1"
Vk:e-Preakiente, no .-relelo da PreeId6nCta: Joio LaIo~ Fernando Zuppo, Antônio
CIM1c:Jtl, PannulU'Jo. Slmara EI'-Y. C&cI Cunha. Murllo PinheIro, Rctg.érfo sUva. C..,.
Bendekll, Eraldo Trfndado. Emanuel Femandes~ Effaeu Moura, Felipe Mende.;. B. Sl'i.
Z6 Geraldo. FranclOl:O Rodrlgu.... Nan SO...... Rlclordo 1zIU''' ~oao _

~
/L~ cI· GJj,
Í'fJl'IIdOÃlRTON DIPP "fI'
1°Vh:...Pruldant8.

,. no exerciclo da Preatd6nda

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.441-A196

Nos termos do ert 119. I. do Regimento Intomo da CAmata dos

DepulBdoo. o Sr Presidente determinou a abertura e dlvulgaçAo na Ordem do Dia

das ComiSsõeS da prm:o pllfa apresontaçjlc de _'. a ""rtM' da 25110196, per
cIncc _eoes Esgotado o prazo. nA<> foram lllC8bld8a _ ao prcjeIo

Safa da Comi_O. em G de """ombro de 1996

f;:.b'fI M8li8 Unda MagaJlllles

Sacret~na

•DIlR. lIlll _ do Ilt. 105. Plriplfo Úalco. do llICD. o
~o das IIpII:s proposlçGcJ: Pl'r, lllSOm,
1653$6, 232&'96. 2327196, 2~57196, 2544196. m.w7.
319ll191, 36361'J7, 37531'11, 3ll8lJ97. «73198. 4633I9ll,
-466m8, 4i3U98. PLP's: ~. 137196, PRC;Z94 s'
17VJ5;3019196. 55619'1. PubicpleoJe. ~
Fmlil.'ll Or2.1 qq

REQüE.RiMENTO
(Do SenhorDeputado Roberto Pessoa)

Requer o desarquivamento de
proposiçlles.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. lOS, parágrafo único, do Regimento Interno
da Câmam dos Deputados, requeiro 11 V. ~. o deSilrquivamento das
proposições aseguir relacionadas, que sllo de minha autoria:

PLn'l.l60195
PL n' 1.653/96
PL nO 2.326196
PL nO 2.327/96
PL nO 2.457/96
PL nO 2.544196
PL n' 3.074197
PL n' 3.198197
PLn' 3.636197
PL nO 3.753197
PL n' 3.881/97
PL n' 4.473198
PL nO 4.633198
PL n' 4.662198
PL n° 4.731/98
PLPn' 96/96
PLP nO 137/96
PRC nO 94/96
PEC nO 272195
PEC n° 349196
PEC n° 556/97
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TERMO De RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1M7-A19l1

NelI lemlClI do 8rt. 119, I, do Rtgimenlo k1lemo da Ctmn doi
Depulw:loI, o Sr. l'rIIlcIlIMU detlmúllOll allblltin a cIlvulgIr;Io na 0rdIm do 0Ie dei
Comillllel de prazo pn~ lIlIÇlIo de etlIIlld8I, a pIl1Ir de 11m'99, por Cinco
..... EJgolado o PfDO, MIo forlIm l1IC8bid8I emendei 80 projIIO.

Sala da ComIIIIo, 1111 1B de maio de 1999.

\- RElATÓRIO

o lIClin dIpuiIdo NICIAS RIBEIRO~ o ProjelIl
de LeI ri' 1.447, de 1m, pMl _ llceriII exlfnlo o dhIIo • çllceçlo, em
pmjelo&~, doa _lIrw!ceIm& a que .. r-. o Iort. ao da LeI ri' 8.1117,
!le1DD1.

~ 6, a stJOENE a a SUCAM e a B.noa do NordMIe e a
Benoo da AmaztInla nlIa mala MNgumillm o dlrallo de lnYaI1lr na prajelo
próprio da 0fnIlIMa collgIIcIa, MIanla par ctN*' do VIIlor dali opçOee de
1IpIIctlçIa, na FI1'lOR ou FINAM ou FUNRE8, da decIuçIa dolmpaalo de Renda
(IRPJ) devklo, paIM~ jutldlcM ou lII\IPC* de~~ qlNl,
lIoltlda ou~, delenlIIlIn pelo lll8flOll 151% da capIlaI vollInl8 da

aadedá titular de proJlIlo benetIelArIo do lnaanIIYo flacaI reglanal, lIpI'OYIIdo no
tmblto de SUOENE, SUOAM ou Eatado do E~rItDs.nto •

a apenudo PrajeCo ele l.III rf' 1.M!, da 1lll1l1, de autDrIe do
DepuIedo Rob8ItD ""-, atleta dIIpoa/tfvoa doa lII!llloa 3", 4- e SI" da cltacIa l.III
na 8.1l!71ll1.

•~ Da pl'Cljetoa de lei t'orant 1'IIjailadoa, par unanimidade,
na CcmiHal>da~ Urbano alnlllrlor.

CaboI " ComIMao de FInança e TrlI>uIa9lk> deela C_
lIflI1'CIar a a<Iequa9lID flnanoelna a~ bem oomo o mIodto d..
PfOPCl8l9Oea.

11- VOTO DO RELATOR

O PRljalo de Lel ri' 1,447M, bem cama o apenAdo
PrDjato de .... ri' 1.683Ill8 aliaram oondJ9ONo~ da l\lncIonIIrnIln doa
FundoI Reglona. da 1nYfl&~ (FINOR, FINAM e FUNRESl. moa nAo
Implicam aumemo oU dlmlnulçao de mcellll ou dapeu pilbIlca. AlIIm, nAa ea!Io
aujeltall ao __ da aompatlbllldade oU adaquag&Q lk*108Ira e~.
par parte dltata CamlHIQ.

a al1. SI" dIo LeI ri' 8.1157, da 111 de janelro de 1llQ1, dllpOe
que ..~ de cleMnvaIvIrMnlo ~Ianal a oa bancoa aperad_
auegundo" pe4IlIOMjurldIaaa ou grupaa de.,..,."...llOIIgIdu quo, r.oIada
ou~. -.Mnt.,*" menaa 151% da CltIIIbIII<Dnta de lIOCladada
ll\Ular de prajela IMlIOftollllrlo da '"-IIIvo, a ap!IoIlgoIo. _ pmjeto, de reeu_
aqulvIIleniH a 7Cl'l' do valar _ Clp90ea da ded~ do ... Impaato de renda
davIcIa, claaIlnaclaa ao FlNOR ou FINAM ou FUNRES (NordMIa, Am8z&lIII ou
e.pIrItD santo).

Na mokIlxI. a~ do al1. SI" de l.III ri' 8.187191, COOIO

pratand. a PraJ-ta da LeI ri" 1.447, da 1l1l16. pmd~ a lMIlulntlll'llOtll!lldo : as
emp_ que tfm p~ Próprtoa _ .... c:aIIgadea, nu l'IIQiOea de
abrang6ncla da SUDENE. da SUOAM e no EsplrItD Samo. poderiam perder

ln1are&u na decluçt.o da sau Impaato de r8!1da devido. ptlraIn~ no
ANOR. FINAM OU FUNRES.

A apçto pela deduÇllo de J*C'IIa da impaata de rw1da
devida é, como diz o próplla I8nna, facultallve. A poulblUd8lla de apIoar 70% da
deduçlo nll8"~ próprioa" da auas aaIlgadas, ... para .. peeaoaa jurldlcllt
inVeatldo.... um atlmulo • rn.- ptlra a opçIo da apIcaç60 nas fund08 FINaR,
FINAM ou FUNRES.

Com a exlInçIo do dlre\lo prwlatc no art. SI" da lAl n
8.1117191, 08 fundoa de invMIImen1Il l'8llianal I8nd811am a reoab8r ll'IIIfXlrM

reeuraoa pera epIlcaçlo ..- projetoa lnaentlvada.. (I'W d'-aaa liomIaa lagIIiII de
.,."aUZIIr .-euraoa para~ Ilpoa de lnc8ntlvoa n.caIa • reduzir a beM de

c61cuia tllbnI que incIdIrlam 08 petClH\tU8I& deatlnada4a ao FINOR. FINAM ou
FUNRES, CClllbme a art IIllll, perigrafo llnlca, da R1R1llll - 0ecnIla 3.llO<lIllll :
par.-npla. declllÇIa da IR per. prog_ de a1tmen1aç1a do lrabIlIhadar, v....
tranaporIa, dennvolvIrnemo teanal6g1co Indus\rlal, a1lvld8llaa ouIturIIla e
arllallcaa, lIIIvldade audJov18ll11l. fundo da ampara de crI8nçoI e do 1IdoIaaaenlIe) .

Menorn l'tlCUmla para FlNOR, FINAM ou FUNRE8
IMUtlarIam em menorM InvMIlmentoa naquel. ~. e, poItanto, manaII

renda, .mpraga • c:reaclmemo econOmlco, d...arr8~ de Inaenllvoa flec:ela
regionais. c:oMHia pat/bIu •

Em que peM • boa in1ançla da all!Dr da pRljata da tanIàr
eanallzar InvHllmamo. pera a. pequena. a m6d1a. .~ldiIl..me., a
auprHslo da 11ft. 9" de Lal n- 8.187, de 1llll1, _ullarla em perda glabal de
l'lIClIIlmtI p.... a conjunto doa prajetae IncenllYadoa peloa fundoa FINOR, FINAM e
FUNFlES.

fina""",,*,. cabe dizer que a ....,.... LeI ri' 9.808, de 20 da
julio de 1llllll. (Ofk1nda de Madlda Prav!IOrta 1ll1!l2 e wcaeaIvu~ a
l1lIldIç6aa 11114 • 1740), conv8IIda e rara....... à narma do art. SI" dIo .... ri'
8.1117191, ao dll'lnlr dlratrlzea • inolIntIYaa lIeca1a para a ~nvoIvImenCo ragIaneI
doa fundai FINaR, FINAM e FUNRE8.

8eria lmI8IIIIlI tantar l'8YOllar dlapadlvo \egaI que vem
aenclo rt1Iintldo • conlIm'*Ia, aIr8YM do tampo, pala 1eg.1açiIa poatarlar •

""*"".
o apenudo ProjlIta da lei ri' 1.Ba3. de 1911ll, do nabra

Dlpulado Rcbelta PaIaaa. tamb6m proplle aIlara9llH na lei nO 8.187, da 1llQ1.
Praplle-M morJ1Icar a § ,. da lIlt. 3-, para que ..~ banc*lu
lIlTIIC8dIIdorI tralllfirlm dhltamentll _ bIncoI opet1IdoreI li qIIIl'l!lM

depositadIII em faVor doa TOIjl8Ctivaa FuncJo. de 1nveetIrnenIoa. ..- -.noa
prazaa e candÇOaa v1ganteI para a transfertncllI da ClllTWpCllIlIen parcaIlI do
lmpam da Rand1IIIO TlIIIOIlro Naclan8I•

Embora a trana1er6ncla dOIa abjelIva a1mplt'lcar
~ bIJrocrillcOll e .p_.alaca9Io a Yalorea, • medida tomaria

invlIivel, para • 8eorlItaria da Racalta FedaraI, • COlWOIlc:taçIo doa vaIaraI
m.rentes _ I~ 1IIc8III e a aontrole • lIIcallzaçlo da l'lIl1I1noia tlIcaI

decarrenta.

o prcjata larnb6m IlJprlme a 5~ do art. 3", ...... a
redaçIa da art. 4" de L8l 8.187191, que manda transferir Da r.curaoa _
l8IP8dlvoa Fund08 devldamenI8 aorrIgldOl pela varIaçIo da B&1ua do T-.o
NaclonII FlIcaI (BTNF) ,

O BTNF nIo mÁ exiata. Foi extfnlo pela LeI ri' 8.171. cl8 1
da março de 11191.~ dlaJXlOl9Oee legall qlltl • ele .. raIllam lII1Io dlImlgaa,
ApIIca-ee em HU ILfllllr 11 Taxa da Refertncla (TR) a, para certaa altua9llM, a
Taxa de Jura. dll Longo PI'lI2O (TJLPl, canfonne li lei ri' 9.U!!, da 11l1121llll.

A lei ~ 9.!!32. da 1W7, art. 4', (art. 601 do R1R1D9),

l'IQuJou 08 prac:ed11llOl'lbl de apllcaçla dai apçOM e recoIhlmanloa doa
lnoantIYaa 1'IIgianala. ~ peH08I jurldlca !rIx.IIadIIa com buli no lucra .....

podefAo ll1IIlIlIoMbIr a llp9Io paM apIIclIÇIo do Impoalo de TIIIdI -.TI

ilMIIIn'Jamoa r"IIianala (FINOR, FINAM li FUNRES). na dadaraç6a de
randlmen1Da ou no ano do 8llCH:IÚllnd6rb, nu dalu ele JlIIlIOI'l*IÜI do lmpoÃl

com bMe no lucro 1lICIINido. lIjXII'8da mansalmenlI. ou no IIlCl'll 181I1. apurado

trfrnaItrallnclntt. OIllIQOOIlI\'Ia CClIIIIldeI'IId dIIponfYIil PEB~ 11II
~ juridlca dall/nlll6rla (cf. § 3"). A 1IMIrIIçIa. no CII8ll da8 p..
jurfdlcu li qlltl .. l'I!lIle O art. Il" d. lei 8.187191, lMri feIrII • viIla de DARF
IIIpeClllcol. obaeNlIlI.. 81 norma. expedldal pela SecrelarIa da RAIC8lla
Federal, confonna dlapOe o § 4" do mesmo art. 4" da Lei n" 9.532lll7.
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o dlsp08to no art. 4" da lei n" 9.532197, bem como a
recente Lei nG 9.808, de 2017/99, atendem aos objetNos daa alteraÇllea propoetaa
pelo PL 1.11!l3llle, sob exame.

A sUpnlAllo do § ll" do ar!. 9" da leI 8.187191, apreeenteda

pelo projeto de 1a11.11531llll.1* eat4 pl8ludlcada e superada pala suparwnllncla
da La! nG 9.808, de 2017199, que d6 nova redaçlo i1quele parégrafo nos lIllllulnte8
lal1TlOll:

"M. 9" ...
§". Os InvetJticlores que as enquadrarem na hlpólsae

de. artigo deveria comproVllr _a tsltullt;fJo
antecipadamente à aplOV89lo do projeto, S8JlIo nas
h/pótll".. de tranaf&rlncla do conlrols acJondtio.
devidamente autorizado PfÚO eonn/ho DelJbsmlNo da
l8SpeC/Jva Supallnlendlncla de O8MmvoMmanto Regional.
com baae em PIJ- t6cnlco de /lua SfJCf8tarla ExeculJvll.
e, nos Cal/OlJ de partJc/pa<;io conjunta mtnoritdrla, qUllndo
oblltNVada qUB/qUfJr das condlç&Ja prallistes no § 8" deste
artigo. " (NR)

A allamçlo do Inciso I do § 7" do mesmo art. 9" da Lei
8.187/91, proposta no PL 1.11!l3lllll, tamb6m IllIlIIi auperada pela edlçlo da citada
Lel9.8081ll9, qua atende ao maamo objetivo do Projeto, ao dl:tllr :

AIf. 9" .
§.,. .
"1- quando o conlrolfl ocoTTllr d6 fomIa Isolada, sob 8

modslldsde dfJ aç6es OIdlndrla. ou pre"'rr>nclala.
ob/lBlVadB. aa nonna/l das IlDCIedSdaS poraçtle/l. " (NR).

A muma lei tambl\m alterou. no lTIIl8IT10 sentido, O lncIso 11
do art. 5" da lei 8.187/ll1, que pauou a dl:tllr : -li - em açtlea ordlnllirlas ou

pl8fanmclals:observada a ~lalsçlo das sociedades por açtlea." (NR)

ConcIui-ae que os objellVos das modlflcaçOH propostas
pelo PL 1.85311le, sob IlXllme, 16 esllo plenamente atendld_ pelIo Ieglalaçlo
BUptIIVllI1lonla, pelo que o PL esllli pl'lljUdlclldo e superado.

Em faca de todo o e"Poeto, os ProjeIoe de lei da n"
1.4471llB e 1.8531llll. por nlo implicarem aumento ou dlmlnulçlo da receita ou da

deepeaa póbIIca da Unllo, nlo ..110 sujeitos ao lllUlme de adequaçlo ftnancelra
all/'Çl!menl4lia par parta duta Comlsllo.

No m6ri1o, a. alt8raçOft da lei no 8.187191, propoetas
pelos citados PI.J 1.44719l1 e UI53196. J' foram a contento l8all:tlldas pela
legilll8çlo 'UplllVllnlente, HpeclalmBnte pela LeI no 9.a08, de 1999. AJaIm, voto
pala ra]eIçIo de ambos os Projetos de lei.

Sala da Comlllslo. em U de ..p.~'t.u."" de 2000.

Relator

111· PARECER DA COMISSÃO

A ComlasIo de FIl'Illl1ÇBS e TrlbutaçAo, am raunlAo Ol'dinána reellZllda hoje,
conckiu, unenlmemente, pela nlio ImpllcaçAo da matéria com aumento ou dirntnulçilo

de l'8CllIIlI ou da delpua púbheaa, nAo cablIndo pronlJl1CIamento quanto à
adequIIçAo tinanceira e OIÇlllOOntilna e, no m6nto, pela r8jelçllo do PrOjeto de lei ri'
1.447-At9B e do PL nO 1.653196, apensado, nos termo. do parecer do relator,

DepuIado Mílton Temer
EalIveram pre_s 011 Sanhores Oeputlldos Manoel Castro, PresId9nts;

Gastlo VIlIirB. Pl'Blldanle em e-.:rclo; Antonio Cambraia, Vice-Presidente; AntonIo
Kandlr, CUIIódiO Matlo', J0a6 MlirlAo, Max ROIllIlmonn, Rodngo MBla. Sampaio
O6rl8, SIMo TOII'&f, Veda CruslUI, AnIOnlo José Mola, Edinho Bez, Germano Rlgotto,
Joa6 AlekIandro. Milton MonlI, Pedro Novais. Jorllll Khoury, José Ronaldo. Lsel
Varella, Muua Demlll, P... LendIOl, Carbto MerI8. Joio Paulo, JOtIé Pimentel,
RIcardo 8lllzoonl, FelIer JónIor. ~cos Cinlrll, Pedro Eugênio, AntOnio do Valle,

PaudernIy Avelino, JoI6 Lour8llÇO e Herculano AnghInellJ.

Sala da Com.ssAo. em 29 de l11lIfÇO de 2000.

*PROJETO DE LEI NO 2.694-A, DE 1997
(DO SR. ANIVALDO VALE)

Inclui no PlanoN~I de Viação becho rodoviãrio que menciona, no Estado do Pará; tendo
parecer da Comissllo da AmazOnia ede DesenvoMmenlo Regional pela aprovação (relatora:
Dep. VANESSA GRA2ZIOTIN).

(M COMISSOEs DA AMAZONIA EDE DESENVOLVIMENTO REGIONAl; DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES; EDE CONSTlTUJÇAo EJUSTIÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54) •ART. 24, 11)

'Projeto inicialpublicado no DCD de 31101197

PARECER DA COMISSÃO DA AIIAZONIA EDE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

SUMÁRIO

•termo de recebimento de emendas ·1997
· tenno de recellinlemo de emendas -1999
•parecerdo relator
•perecerda ComissAo

PECISÃO DA PRESIDêNCIA

A Comissão da AmazOnia e de Desenvolvimento Regional
dirige-se à Presidência da Câmara doa Deputadoa, por meio do OfICIO nO
259197, para requerer a sua inclusão como competente para apreciar
diversas proposiç6es que especifica, as quais acharn-se tramitando na Casa.

Defiro o que se pede em relação às proposições emediante
as condições que se seguem:

PL 2.694197, Incluindo-a como primeira Comissão de mérito;
PL 2.788197. incluindo-a como primeira Comissão de mérito;
PL 624195, incluindo-a, para que se manífaste após aCEIC;
PL 1.610/96, inclllindo-a, para que se manifeste após aeME;
PL 670195. rncluinclo-a, para que se manifeste antes da CFT.

Indefiro, entretanto, a inclusão pretendida em relação às
proposições PL 1.910195, PL 2.535196 e PL 4.292/93, por n/lo dIZerem
respeito ao mérito da Comiss/lo requerente.

Oficle-se à Comissão requerente e. após, publique-se.

Em JIJ I VII 197.

~1~1\,.~
_~ERI
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e.,/J/ I 08 I."

COIIISSAO DAAIIAZOMA EDE DESéNVOLVENTD REGIONAL
• LEGISlATURA·' SESSÃO LEGISLATIVA

iERIIO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 2.6W97

Nos lermoI do li\. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
~ oSr. PreIidIlnIe dIIlIrminw aabertura •edivu~açêo na Ordem do Dia
dII CamiA6II. de IOZO pn apresentaçêo de emendas apartir de 15105197, por
CÍICO lIIIlllII. EIQCtál OIOZO. nAo fom recebidas 8ll1lll1dis ao projeto.

8aIa da COOlissà:l, em 22 de maio de 1997.

Deliro. _ *-" do ort. I05.I'I"ÍllJÜI 6nico do RlCD,
o~\'IIM1Ilo do PL n." 26!/4/97. POOlique•••.

~
(do Sr. Depatado ANIVALDO VALE)

Requer o dcsarquivamento de
proposições.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 2.694197

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regunento Interno da Cênllra dos
Deptiados. aSr. PresKlenle detenninoo aabertura· eavligação na Ordem do Dia
das COIT1!S!ÕeS • de prazo para apresentação de emendas apa'lir de 02109/99, por
cinco sess/ies. Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao proje!o

Sala da Comissão. em 13 de setembro de 1999.

TéL~"
Secreláno

I· RELATÓRIO

ApfllllMiçio ap~tada pelo ilustre Deputado ANIVALDO VALE inclui
na Relaçio descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano NaciOlll1 de
VIação, aprovado pela Lei • 5.917, de la de setembro de 1973, o trecho rodoviário entre
Castanhal eViseu, no Estado do Pará, tendo como ponlO$ de passagem SIo FrancilCO do
Pará, Igmpé·Açú, Peixe·Boi, Capanema, Bragança e Augll5lo Corrêa, todos no mesmo
Estado. .

Em sua Justificação, alega que as revisões qüinqüenais do Plano Nacional de
Viação, previstas por ocasiio de sua aprovaçJo, nio se reaIiwam, tendo lido introduzidas
apenas modificações tópicas, enquanto ocorreram !ignifieativas mudanças na ecooomia do
País de lá para cá. Acresce que a rcgilo em foco apresenta intensa atividade ecolllimica,
estando as cidades de Castanha! eBragança, nela lIlCluldas, entre as maIS populosas do
CSlado, SCIIdo o trecho indlcado no projeto de fundamental importância para oescoamento
da produção local edas regiões circunvizinhas.

n.VOTO DA RELATORA

omatéria está incluída entre as que sio de competência desta comlssio, a
teor do art. 32, V, "a", I, e"b".

A preocupação norteadora do projeto apresentado pelo Deputado
ANIVAlOO VALE, por outro lado jlLltifica·se plenamente como parte do esforço
necessário para _volver aquela regilo, cumprindo assim adc!erminaçlo COnstitucIOnal
ínsita no art. 3', !TI, in finc, eatendendo às finalidades para as quais esta COIllISsio volve
SUl atenç1o.

Nosso parecer épelo acolhimento da proposição esua aprovação.

PL D'> ~. de 1997

Saladls • 1997

Slla das ConuS5Ões, em 10 de novembro de 1999,

~~G ..,~, ...
VANr.:sSA GRAZZIOTIN

Relatora
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/11 •PARECER DA COMISSAO

A Comlsslo ela AmazOnia e ele DeIenvoIvImenIo
Regional, em reunião ordinária reafJzada hoje, sprovcu, UII8IlÍII'l8lIl, o PtcjIlD
de Lei n' 2.694/97, nos lermos do parecer da Rel8lQI'll, Deputada V.....
Grazziotin.

Estiveram presenles os Senhores Deputados:

Evandro Milhomen • Presidente, Vaneua GrmIalin,
Raimundo Santos e Jorge Costa, VICe-Presidentes, Anlvaldo Vale, Átila LiIs,
Babá, Dr Benedl!ll Dias, Eurípedea Mnnda, Josué Bengtaon, Mércro Ilb,
Marcos Afonso, Nilton Captxaba, Palio Rocha, RJcarte de Freitas, Robério ArItijo,
Sérgio Carvalho.. Teté Bezerra, Vic Pires Franco, Agnaldo Muniz, 8100 PicInço,
19or Avelino, J81R18 Martins, JoAo Castelo, JoIé A1eksandro, Jolé ~nio, JolIé
Pimentel, Nilson Pinto, Pastor Amarildo, Valdir Ganzer e W8llington DiaI.

de março de 2000.

·PROJETO DE LEI NO 2.846-8, DE 1997
(DO SR. FEU ROSA)

Altera aredação do ar!. 29, inciso 11, do Ilecreto-lei n" 1.455, de 7 de abril de 1976, que
"Dispõe sobre abagagem de passageiro procedente do exterior, disci~ina oregime de
entreposto aduaneiro, eslabelece nonnas sobre meroadorias es1langeiras apreenddu • dA
outras providências"; lendo pareceres: da Comissão de Educação, CuliKa eDesportÓ, pela
aprovação (relator. DEP. COSTA FERREIRA); eda Comissão de FinMças eTn'butaçAo, pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição da recerta ou da despesa públicas, nAo
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira eorçamentária e, no rnéIlo, pela
aprovaçAo (relator. DEP. JORGE KHOURY).

(ÀS COMiSSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FI~ E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO· ART. 24,11)

*Projeto iniciei publicado no DCa de 12/03197

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURAEDESPORTO

-termo de recebimento de emendas
•parecer do relator
•parecerda Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

•temlo de recebimento da emend" ·1997
•lermo de receblmento de emendas ·1999
•parecer do relator
•perecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

'ffiRMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DELEI~ 2.846. DE 1997

Nos lermos 00 8ft, 119, "oaput", 1, dQ Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a

abeltura - e divulgaqão na Ordfm do Dia das ComiJIÕOI - de prazo

para aprescntoçi\o de emendas ao pl'Qjeto. a partir de 08 de abril de

1997. por einoo 5et1llÕC.~. Esgotado o) prazo. não foram reoebidaa

emenàas ao projeto.

Sala da l'O'il\16 de abril de 199~

Célia~liVeira

PARECER DA COMJS8ÃO DE EDIlCACÃO, CULTIJRA EPESPORTO

1· llELATÓRIQ

Com oprojeto de lei eDI epIame. )lRtelIde o110m DepIiIdo Feu
Rosa aItcnr areda;Io do 111. 29. inciso 11, do Decrelo-lei rf 1.455. de 7de abril de 1976.
do seguinte teor.

"Art. 29 •Aa1ien1ç1o ou dcstinaçlo (de meJCldorias estranseiru
apreendtdas) será efetivadada ICluinte fomIa:

fi •""rcodor/aIdi dlflcl/ COIIIII'CIDJ/ZQÇ40 extema: 0lI/I'Q,lflJl'1lllJl

di dutllJ/JÇllo. COIf/orIIIIcrI/ir/OI eCOIIIiIçlIu a"MIl j'ixatlM".

"ll·IIfUCQI/orlQJ de dlj1cl/ COIIIIl'CIalu:a~extema:
a) OI IIlIrcadorial qvepo.ui1/fI str utl//:ada.r '111 euabelecllllllllOl

di 1111Il1O, IIladJlal. 011 IIfIIIItclpaÚ, .uiJQ doadaI a UUI euàbelecilllllllos. dtJ1tdo.le
pnftrbltiapara 0$ do ",afio 0IldIocomJIllllpl1llllilo:

b) 1Ilf1'Cddot1/ll1tilo t1IIflI/JIÚOdi1l11l q/fMa IlIII.frlor 1U60 olll7t1l

{onttas de dathlaç4o. ClI/IforIIIe crltlrial e txmtilçllll li umrt fixadas pelo MhtiItro da
Fa:mdD. H

oprojeto está disttibuldo lIIIlb6m à ComiIdo de Finançu e
Tribullçlo, pila examede mérito..

Aberto o prazo rcgimcataJ, nesl& ComiuIo. nIct futIm

Éotelat6rio.

g.VOTODO ULATOR

ConconlImos plellllllCllle c:om oAutor. quIlIdo pot\dcIa que

adoIçIo JIIOIllIIll, 1IIMlMque·'frris6ria.·~'1én'Id p.béIlelIciIrilJllllS jovens
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brasileiros eque ísso, poi' si só COlIStitui justificattva maa que suficm psra apresen1lr a
Jll'DIlOSiçlo.

o\'010 épeJa aprovaçlo.

Sala da ComIS$io. eml"de/)'I~. de 1997

~t..
~COlll2Fenein.

Relator

lll·PARICIRDA COMISSÃO

Requer o dcsa.rquívamento d.
propos1l'õcs.

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do RegimUlID Interno da

Cimara doo Deputados, tDqUOÍro • V.Ex'. o dasarquivamento dos projetos dA:

lei, • lIe8"Ú"~ que alo de minbaautoria:

sqda~t:~::m:
MfJROO\~

A Comialo de PAu., Cultura e Dcaporto, em rCllllilo
0I'lIlaéia roaIizIda iIojo.Ip'OVOIl, 1II1IIlimcmt'dc, oPL rf 2.Il46J97, noa trnnoa do parocer do
lIIaI«, DIpuIado CoMa Porrei'L

Eai_ prllICXtcI OI ScriJoreB Dcpltadol Ricardo Gomydc,
PrIIidIlú; Maaricio ~iIo, Vioe-Prlllidede; Podro WiIJOll, Alcun«o SaItoE, Marou~

VICláo, C1Iudio a-c, AdoIIlir Luc:u, Mario do Oliveira, Poà'o Yves, Lhumrg Fariu,
DjIIaa de AlmtidI CeIIr, MIrit l!Mn, Joio FlIUlÍJtlO, Dalila F~ciredo, Adclmr CuIi1t.,
~ },(Im, hIIIlIl' llcpI, .ioI6~ MIaiIllllerrMlló, Um. Quirlln, DolorCll Nut1Oll,
Onnldo 801«, Wapr RDal, P1iVlo Ams, CoMa Ferreira, Alvaro Valle, Au~ NirdeI e
PIuloLillI.

PL n' 035919~

PL n' 0526195;

PL n' 1 023195;

PL n' 1 130195;

PL n' I.l66l95;

PL n' 1.443196,

PL n' 1.&48196;

PL n' 2.02S196;

PL n' 2.144196;

PL o'2.738197,

PL n' 2 &46197;

PL I!'2.866/97,

PL n'2.867197

PL o' 3.222197;

PL o'3.285197;

PL 0"3.286197,

PL n' 3.287197;

PL n' 3.288197;

PL n' 3.289197;

PL n' 3,866197;

PL 0'4.146198,

PL o' 4.228/98;

PL n" 4 445198;

PL o' 4.446198; /

PL n' 4.558198; • PEC n' 339196; ,

PL nr 4.78()198; PEC n' 372196;

PLC n' 234198;/ PEC n' 373196;

PRn'019195; PECo' 381196;

PR nO 030/95; PEC n° 408196;

PR 0° 076196; PEC nO 508197,

PRo' 17419&, PECn' 509197;

PEC n' 162/95;' PEC o' 510/97;

PEC 0°204195;- PEC o" 531197;

PEC n'207195; PEC n" 532197.

PEC nO 253195;

PEC n' 3241%;

TERMO DE RECEStMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.846·A197

Nos termos dCl ar!. 119, I, do R~ Interno da Câmera dos

DepuúIdlle, o Sr. PrMic:tllm delerminou 8 lIbertIIr8 11 civulgBç60 llII Ordem do 018

dia CaniII68I de prIIZO ptI'I 8fl(8I8I'ltaÇIl de 1IfIlllfIdas, 8 pri' de 09lO6I97, por

cinoo~. EagoI8do oprazo, nAo fonIIn rlICIIbidas emend8s ao projeto.

Sala da CormstAo, em 16 de plho de 1997.

Secretâna

COMISSÃO DE FINANCAS ETRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.846·AI97

Nos lermos do art. 119, I, do ReQnnento Inlemo da Ctmara dos
Deputados, o Sr. Pr8$!d6l\!a detBrnllnou a abertura e dlvulgaçlío na Ordem do DIa das
ComIssõeS de pt'82o para apra5llntllçAo de emendas, a partir de 24/05199. por ClrlCO
seSOÕ8ll Esgotado o prazo, 000 foram racebldas emendas ao proj6to

Sala da Cornr.slio, em 31 de maio de 1999

I ......... "'-~(~" ~~ .. .').
Mar/8 Lrncf8 Mag81hl85

S8Cl'lltária
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\. RELATÓRIO

oProjeto de Lei nO 2.846. de 1997. pretende alterar oinciso

11 do art. 29 do Decreto-Lei nO 1.455, insenndo·lhe aalínea 'a" etransformando a
redação atual em allnea 'b'. O objetivo dessa alteração é fazer que as
mercadorias apreendidas pela Secretaria da Receita Federal e declaradas

perdidas sejam doadas a estabelecimentos estaduais ou municipais de ensino,

quando tais bens possam ter utilização nesses estabeleCimentos. Nessa doação,

dar·se-ã preferência ao Estado onde tenha ocorrido a apreensão. As demais
mercadorias continuariam a ter sua destinação determinada pelo Mimsténo da

Fazenda.

Estabelece·se o prazo de cento e oitenta dias para que o

Poder Executivo regulamente amatêria.

Aprovada na Comissão de Educação. Cultura eDesporto. a

proposição foi arquivada voltando a esta Comlssào conforme despacho de

desarquivamento de 24 de fevereiro de 1999. para apreciação do mérito e da
adequação financeira eorçamentária.

11· VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão. além do exame de mérito. apreciar
aproposição quanto á sua compatibilidade ou adequação com oplano plurianual,
a lei de diretnzes orçamentârias eo orçamento anual. nos termos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados (RI. art. 53, 11) e de Norma Interna da
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e
financeira".

De acordo com o Regimento Intemo, somente aquelas
proposições que "Importem aumento ou diminUição de recerta ou de despesa
pública' estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação financeira e
orçamentária.

Analtsando o projeto apresentado. verificamos que seu
conteúdo não implica alteração da receita ou despesa pública, uma vez que
apenas cnãumcn!ério pnoritário na desllnação de mercadorias abandonadas, de
diflcil comercialização extema.

No ménto. como afirma o Ilustre autor em sua jusbllcação
"constatamos que se trata de uma contribuição mlnima que fazemos para minorar
a falta de recursos da rede pública. mas, ainda que Irrisória, servirá. certamente,
para beneficiaralguns jovens brasileiros."

Nosso voto. portanto. épele não implicação da maléria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira eorçamentària e, no mérito, pela
aprovação do PL 2.846. de 1997.

Sala da Comlssllo, em ,I'" de~? de 2000.

Depu.4YJ~~
'C;Jlato~ '" ,v.I

11I. PARECER DA COMISSÃO

AComissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinána realizada hoje,
concluiu, unll'lIrnemenle, pela nlio Implicação da matéria com aumento ou diminuição

da receita ou da despesa públicas. nlia cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira eorçamentária a, no mérito, pela aprovaçêo do Projeto de Lei
no 2.846-A/97, nos termos do parecerdo relator, Deputado Jorge KhoIJy.

Estivera,m presentes os Senhores Deputados Manoel Castro, Presidente;
Ga&tão VIetl'S, Presidente em elCerclcio; Antonio Cambraia, Vice-Presidente; Antonlo
Kandir. Custódio Maltos, José Militlio, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio
Dória. Silvio Torres, Veda CrusillS, AntOnio José Mola, Edirilo Bel, Gem1ano Rigotlo,

José Afeksandro, Milton Menti, Peáo Novais, Jorge Khoury, José Ronaldo, Lael
Varella, Mussa Dernes, Paes Landim, Carlito Merss, João Peu!o, José Pimentel,
Ricardo BelZOini, Feltar Júnior, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, An!lJnio do Valle,

Paudemey Avelino, José Lourenço eHerculano Anljline\ti.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000.

~
Presidente em exerclcio

*PROJETO DE LEI N° 2.B50·A, DE 1997
(DO SR. ROMEL ANíZIOj

InstilUi sistema de bdsas de estudo para estudantes de nív~ superior portadores da
.deflC~ncia ecom insulic~ncia de recursos; tendo parecer da Comissão de Educação, Cuttura
eDesporto, pela aprovação deste eda emenda n22, epela re~ição do de rP 1.717/99,
'apensado, eda emenda nº 1, apresentada na Comissão (relator. OEP, FLAVIO ARNS),

(ÀS COMI§SÕES DE EDUCAÇÃO, CUqURA E DESPORTO; DE fiNANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); EDE CONSTITUIÇAO EJUSTiÇA EDE REDAÇAO (ART. 54)·
ART.24,1I)

'Projeto inicial publicado no DCD de 12103197
•Pro~to apensado: PL 1.717199- (OCO da 13111J99)

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURAEDESPORTO

,teono de recebimento de emendas ,,1997
•emendas apresentadas na Comissão (2)
·lenno de recebimento de emendas ·1999
•parecer do relator
•parecer da Comissão
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.850, DE 1997

Nos termos do art. 119, 'caput", 1, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, aSI'. Presidenta detenninou a abertura • e

divulgaçlo na Ordem do Dia das Comissões· de prazo para apresentação

de emendas ao projeto, apartir de 22 de março de 1999, por cinco sessões.

Esgotado oprazo, foram recebidas 02 (duas) emendas ao projeto.

Sala da ComissAo, 29 de março de 1999

P1~
Carla Rodrigues de Medeiros

Secretária

I· RELATÓRIO

8ulxnete-se àanálise desta Comissão, OProjeto de L~ n9

2,850, de 1997, de autoria do nob!e Deputado Romel Anírlo, cu~ ooje1Ml é
ilsliIuír sislIna de bolsas de estudo para estudantes de nível superior portadores

de def'lciêrda ecom ~stDncia de recursos. Apenso oPl nR 1.717, de 1999,

de lavra do nobre Deputado Or. Hélio.

Tramitam com apreciaçãoconcklsiva, nos termos 00 ar!. 24,

/I do Regimento Interno desta Casa.

Esgotados os procedInentos eprazos regimentais, foram

recebldas 02 (rlJas) emendas ao PL oi 2850197" ambas de lavra do ~re

Deputado Fernando Marroni.

"TA
Éorelatório.
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Os educandos portadores de necessidades especiais
enfrentam dificuldades para ter seu acesso e pennanência na inst~uição de
ensino garantida desde aeducação infantil atá oe~sino superior.

Os obstáculos envolvem aorganização do espaço físico da
escola sem considerar as necessidades especiais desta clientela, aescassez de
materiais didáticos adequados ea carência de professores preparadas.

Após vencer todos estes desafios, os alunos que logram
chegar ao nível superior eventualmente são obrigados a abandonar os estudas
por insuficiência de recursos.

Ora, aação do Poder Público deve se dar de acordo com o
princípio da discriminação positiva, que não á senão uma faceta do pnn9fpio da
iguaidade. O coroláno da igualdade jurldlca é o tral!llÍ1ento diferenciado dos
desiguaiS de modo a proporcionar-lhes as mesmas possibilidades de exerclcio
pleno da Cidadania e oportunidades de desenvolvimento humano. Se há uma
sftuação que restnnge os espaços de interação social e inibe a participação na
vida social, cuHural e na mercado de trabalho, de parcela dos cidadãos, as
políticas públicas devem orientar-se para corrigi-Ia.

Somos, portanto, plenamente favoráveis à proposição
prinCipal.

AEmenda ni 1estaria bem lançada se oprojeto tratasse do
crédito educativo. Não éocaso. Ocrédito educativo é um empréstimo, que tem
assumido crttérios mais financeiros emenos SOCiais.

O Projeto propõe a concessão de bolSa, e não de
empréstimo. Por este motivo rejeitamos areferida emenda.

A Emenda ni 2 propõe a substituição da expressão

'portadores de deficiência" por 'portadores de necessidades especiais', que éa
terminologia adotada pera lDB. ContribuI para oapnmoramento da proposta.

Quanto ao apenso, busca os mesmos objetivos, sem , no

entanto indicar os meios operacionais. Por este motivo optamos pejo projeto

principal.

Isto posto, votamos favoravelmente ao Projeto da Lei ng

2.850, de 1997 e à emenda n2 2, e contrariamente à emenda n2 1 e
cOIltrariamente ao Projeto nQ1.717, de 1999.

Sala da Comissão, em <5 de ~~tI de 2000.

f\ ~ t4:
Deputado FLÁVIO ARNS

Relator

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão dI) Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, apl'CYOU. 1Il8II1memenIe. o Projeto de lei n2

2.850/97 eaemenda Oi 2, e rejeitou oPrqelo de lei 011717199. apensado, ea
emenda n9 1, apresentada na Comissão, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Flávio Ams.

Estiveram presenles os Senhores Deputados Pedro
Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa serrano e NeIo Rodolfo, Vice
Presidentes; Ademir Lucas, Átila Ura, Celáta Pinheiro, Esther Grossl. Flávio Ams,
Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto,
Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho, Pastor Amarildo, Paula Uma, Renato Silva e
Walfrido Mares Guia.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000

1,,/· /"\..\,.I_"'d'-
D~utadoPedro WUson

'~.' Presidente \
I

·PROJETO DE LEI NO 3.009·A, DE 1997
(DO SENADO FEDERAL)

PLSW 59196

,Esta~ce a obrigatoriedade da 1001l1li0 de lCIuuI • de equipamentos e
procedillltl1tcl de prollçlo à faUIII 111.doi ClnOI ciiguI,~ da construçlo
de bamgens; tendo patIC8I' da Comlaslo d& MinII.Entlgia pela aproyaçlo (relator:

•Dep. PEDRO BITTENCOURT).

(ÀS COMiSSÕES DE MINAS E ENERGIA; DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO
AMBIENTE-E MINORIAS; EDE CONSTITUIÇÃO E.lJ8TJÇA EDE REDAçAO (ART, 54) •
ART,24, 11)

'Projeto Iniciai publicado no DCD de 18105197

PARECER DA COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

SUMÁRIO

•termo de recelllllnD dI__
•parecer do relttor
•parecer da COlIiIIIo
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oProJeto de Lei u" 3009, ele 1997, orillllllo do SenacIo Federal
(PI.S n" S911996~ 10011 obnprona a Implantaçlo de ecluw 111 conmuç1o ele barrql:n5

destinadas • q\llllquer finalulades. em rios IllvePvei5.

OfIcio n" OS9199 BruIlia, 27 de abfil de 1999'.

Pm'~ ainda. I JlIllPOIÍçIo um conjunto de medidas qu: propicie I

pmcrvaçio da fIuna Iq~ ICJI Invés de obns, SCJI aliava de lÇlIcs que conJ1l1111l

pIIJo a lUa COl1ItCUÇ1o

A proposiçlo prevê penalidldes pecuniáriu C perda ou restnções

de flCllidldcs c ruam CllfCJ.oos pelo PoderPUblico

Em rado da relcvincia do Projoto de Lei n" 3.009197
(PLS S9196), do SeIIado FecIcral, pera matérias objoto da competéncia temática
deite órpo Técnico, IOIJclto a V. Eu. autoriur o despacho da referida
JllOPOIÍÇJO JWa a WIíIe de~ da Ca1úuIo de Minas eEner;ia.

Na~ em que aaradeço~te,
apruento a V. Eu. meus pro'/eIlOI de coosideraçlo e apreço

~a'
Vi e

no '0 d& 1'reoldIncio

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 3.00:1/97

Nos terroos do art. 119, caput, /, elc lI'l. 166 do Regimento Irtemo
da ema dos [)eputacloa, OSr. Presiderde deterrMxlu aSllrllt8 •ediwlgação
na Ordem do Dia das Comissões •de prazo pn ~1açOO de emendas a
parti' de 10.05.99, pu dnco sessões. E_ ortaZO, ri:l foram~
Mm1asao~.

Sala da Comissão, em 17 de maio de 1999.

./tl
Lenivrda D.n Lobo

Seae!áia

NeslI. Casa, a proposiçIo em tela roi diJtribwda, pIIJo dccisio. a.'
CQIIll!5ÕeS de Defesa do Conswn1llor. MeiO AmblCllte e Mlnonas. e de Consulwçio •

Jusbça e de RedIçio

DIda a llllcvbcll da llIIlierlI, foi IOlicitado pelo 8eDhcr

Prtstdente da ComilSlo de MiIllS e Enerjpa ao Senhor Presidente da CimIra que foue I

ccmlsaio Inclulda no rol das comwões • J1I1lIIIIIlCiIllllHC quanto 10 m6ri1O.

Em 27 de abril de 1999. por despocho de S Ex' o Preadcnto da

CImm, DepulMIo Micbel TOII1CT. fOI esla Comiuio tIlCIITOpda de pr<J<:Cder i wlJse de
mhJto

N. Comiuio. aberto o pnzo~l pma o recebllllenlo de
emmdu, DIo hou.... qualqúer JllIll.ferlaçlo dos aenhon:. Deputado•.

Cabe-me........ apresentar. V Ex" meu voto, __ dos

Ills 32 e S5 de Reaunento Interno d& Casa

11· VOTO DO RELATOR

A prcocupoçIo fulcm da proposlçlo lira em tomo de doi. eixos
I preoervaçio da IlIvepbthdade da htdrovta em que se pretende inltalar a bma;em,
all'avés de ccl..... e, 'p1Jnena:. a praervaçIo da fauna ~CI, através de obm e
procedunoIIlos que pemu1IIIl o ........ de... flUIII IOC antiJOS siba de rqmduçIo e O

eqwllbno no híbltal onr;inal. u>eluslvo com previ... de a1apmcntos Intencional. das

lIWJ'II. elaps mllJ1llll. pata reciclagem de 'aIlu.larva.seda JlOI'III~Jovem

No tocante 10 que _ 1Illtlressa I1lIlS de perto•• construçlo de

bono&m. para fiM huwl&!tnccs. e tam~ de SIIltIJIlenlo e ,mlllÇio. • propoIlçlo
CClldlcioaa O 1__ i eIaboraçio e aprovaçlo de Estudo de IntPll'lD Ambtetltal •

ElA edo respccltvo Re!allíno de Intplll:\O Amblen1al - RIMA

T... "'_'U DIo trazem inovtlÇlles que venItam a tolher o
aprovet_ do ~laI Iudriultco, I DIo ser OI Jll'Ol'ÓIlIoS acima rcIIIllado5 de
pres«VII' as l'aeJlidades de tranJpcxIe e I bíoIa aqu'lica, o que, no fiIIIdo, ollietiYa I

p:&IllI& do uso rmílltplo du ÍJUIS, pnnetpio nortador de lIOIIO CódíJlO de Áauas
(Decteto n° 24643. de 10 de Julho de 1934). rccepelOllldo pelo lextO 00IISlIlUCi0rlI1 e
Jevado i ídtillll conseqOl:nci. pela le. dos =ursos bldncos (Leí n° 9.433. de I de JlDtlto

de 1997)

Com lII5 CODlIderaçiles, exI<IlIlO • COllVlcçIo de que a prtlpoIiçio

COIICOlrC pata o apnmonmento da legíJlaçIo nacional no trato com OI recunos hldncos e

• VIda e o meto ambiente envolvido. merecendo meu pronunciamento peJa
APROVAÇÃO emeu apelo pua que os nobres PIleJ IOOmplJlhem-me _ voto.

\

: -~
Sala da ~'SIIO; em 31 de ~"""Io...o dà Im.

j ..,·i! - f'Ir (_ 'J\..... ~~ I ..J
!~~NCOUJlT
~ Ilelalor \

\
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A Comissão de Minas e Energia, em reunião ordmána
realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei n° 3.009197, nos
lermos do parecer do Relator, Deputado Pedro BiUencourl.

Esliveram presentes os Senhores Deputados: Luiz Antônio
Fleury Filho· Presidente, Moreira Ferreira - 1° Vice-Presidente, Nicias Ribeiro 
2" Vice-Presidente, Fernando Ferro - 3° Vice-Presidente, Airton Dipp, Airton
Roveda, AntôniO Feijão, AntÔniO Jorge, B. Sá, Betinho Rosado, Félix Mendonça,
Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, José Janene, Juquinha, Lincoln Portela, Luiz
Sérgio, Marcos Lima, OUmpio Pires, Paulo Feijó, Pedro Biltencourt, PeOCo
Pedrossian, Professor Luizinho, Ricardo Barros, Rlcarte de Freitas, Romel
Anizio, Sérgio Barros, Sérgio Reis eVadão Gomes.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000

PROJETO DE LEI N° 3,95&·A, DE 1997
(DO SR. HUGO BIEHL)

Altera aLei nO 8870, de 15 de abril de 1994, para acrescentar novos §§ 1° eZO ao art. 25.
dls~nd? sobre. a compensação de créditos resuUantes da contribuição do produtor rural
~vlda a~undad~ SOCial; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela
lnadequaçao financeira eorçamentána deste edo de n° 4.559/98 apensado (relator: DEP
MILTON TEMER). '

(AS COMISSÕES DE fiNANÇAS ETRIBUTAÇÃO (MÉRITO), EDE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇAO (ART. 54) •ART. 24, li)

SUMÁRIO

/. Projeto Inicial

11· Projeto apensado: PL -4.559/98

111· Na Comissão de Finanças eTribulação

•lermo de recebimento de emendas· 1998
•termo de recebimento de emendas· 1999
•parecer do relator
•parecer da Comissão

oCongresso Nacional decreta:

Art. l' Oar!. 25 da Lei nO 8.870, de 15 de abril de
1994, passa avigorar com novos §§ 1° e 2°, coofotlll\l a seguinte redação,
renumetando-se os demais:

"Art25 .
§ l° A contribuição devida em cada operação de
venda, conforme previsto nos incisos I endeste
artigo, poderá ser compensada com o montantel
cobrado, atitulo desta contribuição, nas opemçõe
anteriores.

§ 2° ]ara a compensação a que se refere o
parágrafo lllIrerior, é assegurado ao empregador
rural, pessoa juridica, o direito de creditar-se da
contribuição anteriormente cobrada, nos termos do
regulamento.

Art. 2U Esta lei enJra em vigor na data de sua
publicação.

Art 3° Revogam-se as disposiçlles em contrário,
especialmente o§3° do 211. 25 da Lei nO 8.870, de
15 de abril de 1994.

JUSTIFICAÇÃO

Oprojeto de lei em tela defende a concessão de
crédito compensável por ocasião do recolhimento da contribuição incidente
sobre a receita bm!a proveniente da eomercializaç!o da produção rum!,
devida àseguridade social, pelo empregador rnraI, pessoajurídica.

Aincidênciasobre areceita brota produz um efeito
em castata quer toma extremlllllellte onerosa a produção agricola,
prejudicando espemente as pessoas jurídicas dedicadas a atividades de
reprodução animaI ou vegetaL Enquadram-se nessa situaç!o as empresas dos
setores de avicn1tura (matrizes epintos de corte), suinocultura (matrizes e
leitões), pecruíria (bezerros), sementes emudas, entre outras.

Aproposição justificà-se ainda pelo fato daMedida
Provisória nO 1.523, de 27 de junho de 1997, emais recentemente da Medida
Provisória n° 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, terem revogado o§4°
do art. 25 da Lein' 8.212, de 24 dejulho de 1991, oqual isenlllva da referida
contribuição aprodução destinada 80 plantio ou rellorestmnento, oprodulif
animal destinado areprodução ou criação pecuária ou gnmjeiJaeautilização

de cobaias para fins de pesquisa científica, quando vendido pelo próPrio
produtor, e no caso de produto vegetal, por pessoa 011 entidade que se
dedique ao comércio de sementes emudas.
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As IDeIlCiooadas Medidas Promórias autorizam,
portanto, que a contnôwçla destinada à segundade iIOCial incida sw:essivas
_ !JObre um mesmo produto, fP:I1III<lo CUltos insuportáveis plD os
produtores.

.. Para supcqr essa evidente díItcI'çfo, o \lIl!Ícto de
lei pmnite, a 1odool os CllIpl'e8IlIore I11I'8i5, penou juridlcas, efetuar a
COIllpC2IS8Çio da CllCl1I1ôuiçlo dévida em cada opençIo de venda com o
DlOI1tllIlte já cobrado em opençõcs 1Iltaiores. I

Sala da Scalles, em J.. de .....l<#.....de 1997.

IEGISIAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOIlDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPõE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DA SEGURIDADE SOCIAL, INSTITIJI
PLANO DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVID1!NCIAS.

Lei Orginica da Seguridade Social

TITULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPfTIJLO VI
Da Contribuiçlo do Produtor Rural e do Pescador

Art. 25 • A contribuiçlo do empregadcc rural pe!BOIl f1sica c
do segurack, especial referidos, respcttivamente, na allnes na"
do inciso V c DO inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada a
Seguridade Social, é de:

§ 4" - N!o integra a base de cálculo dessa contribuiçlo a
produçlo rural destinada ao plantio 00 reflorestamento, nem
sobre o produto animal destinado a reproduçSo ou criaçlo
pecuária' OU granjeira e a utilizaçio cómo cobaias para tins de
pesquisas cientfficas, quando vendido pelo próprio produtor e
quem a utilize diretamente com essas finalidades, e no caso de
produto vegetal, por pessoa ou entidade que, registrada no
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, se dedique ao comércio de sementes c mudas no País.

• § ,j'_7NtlçIJodildtlpokrUJ_8.5#J.d<2V/Vl991.

LEI N° 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS
NS. 8.212 E 8.213, DE 24 DE JULHO DE
1991, E DÁ OUTRAS PROVIDmCIAS.

n u .

Art. 25 • A contribuiçlo previ!4 no art. 22 da Lei número
8.212, de 24 de julho de 1991, devida à seguridade social pelo
empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produçAo rural,
puA a ser a scauinte:

I - dois e meio poc ccnro da receita bruta proveniente da
comereializaçlo de sua produçlo;

II - um d6cimo por cenro da receita bruta proveniente da
comercializaçIo de sua produçlo, pnra o financiamento da
complementaçlo das prestações por acidente de trabalho.

§ 10. O disposto no inciso I do art. 3" da Lei número 8.315,
de 23 de dezembro de 1991, nIo se aplica 80 empregador de
que 1rIta este artigo, que coo.tn"buirá com o adicional de um
décimo por ccnro da mleita 1:Jruta, prowniente da venda de
mercadorias de produçSo própria, destinado 80 Serviço Nacional
de Aprendizagem.Rnral- SENAR.

§ 2° - O disposto neste artigo se estende às peSlOllS
jurídicas que se dediquem a produçio agro-induslrial, quanto à
folha de salários de lua parte agricola, mediante o pagamento da
COI11nõuiçio prevista neste artigo, a ser calculada aobre o valor
estimado da produçio agrfcoIa própria, considerado seu preço de
mercoldo.

§ 3D
- Para os efeitos deste artigo, Será observado o disposro

no § 3" do art. 25 da Lei nO 8.212. de 24 de jJl1ho de 1991, com
a nldaçIo dadapela Lei n° 8.540, de 22 de dezembro de 1992.

• i 3'00fft rodDçlJo dadapoúzJMdIdt2ProvUlÓritZ ... 1.596-14, de 10//1/19'l7.

• O texto deste § dizia:
"§ 3D

- Para OS efeitos deste artigo, será observado o
disposto nos §§ 3D e 40 do art. 25 da Lei número 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a rcdaçIo dada pela Lei nmnelO 8.540, de 22
de dezembro de 1992."

IlIIltIÍ DWIJtim lIt 1.5"-14, !li lD DI JllVIIIJIIO IlIl m7

AlIIII L* 1.211.1.213,"'.
:l4dtjlllOdtl"I, fl\lIIMaciIL

O!llllDllmD.\UPCJucA;••111 lriIiqio911"...a111. 62 11&
~_1",,~~_"1IIW: .

Art. 11 "1IIlIWMiIlaI1II1lIL '" 35, " • " ••1IInIaI1ll1llL 12, 22, 25, 21,
19,30, SI, 32,. 32, 31, 39, 45, 41, 55; ll9, 941 97 da !Ai JlI.2l2, "':l4 ...... 1991, _I.......

• "Art.25. A__ tIlllIIII'Pb' nnI pIÍa &111. da·..... lIpICiII
lIfIrWaI,~ • dia "a" do iadID V• lIIl _ vn tIlllII. 12 dcslI Lâ,
....ISfpidldeSocill,éde:

1.2,5%darct.till1l\1lll~~~ ••JIIOdaçIo;

......--..-.._......1_ 1111111111 1111111.11."'11......--.-1..

• II ~-_..-
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PROJETO DE i:Ér-NÕ-4.559. DE 1998'il>~",._.~
(DO SR. VALDIR COLATTO1 f' ., 'C , .. ~

\, .;. .;-.,
t 25 da Lei n2 8.870, de 15 de

DA nOva redaçlo ao ! 3:e~~ ,~~.positiVo. das Leis noa .. 8.212 e
.bril de 1994, ~·lh"l~_ 1991 e dá outras providAnCill8 .
8.213, de 24 de,Ju 0""'- ,

(APENSE-SE AO PROJETO DE Lb 112 3.956, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O § 3' do art. 15 da Lei n' 8.870. de 15 de abril
de 1994. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 ............................................ .
§ 3' Para os efeitos deste amgo. será obsetvado o

disposto nos §§ 3' c 4" do art. 25 da Lei n' 8.212. de 24
de julho de 1991. com a redação dada pela Lei n' 8.540.
de 22 de de2Cmbro de 1992."

Art. 2' Esta lei enua em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3° Revogam·se as dispOSições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 8.212. de 24 de julho de 1991, que institui o
Plano de ClI!teio da Seguridade SOCial, na redaç10 ongina! de seu artigo 15,
estabeleceu contribuição inCIdente sobre a folha de salmos de ,todos os
empregadores urbsnos e ntrais. pessoas físicas e jurídicas, e contribuiçlo
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produçlo apenas do
segurado especial, ou seja, aquele que exerce a atividade rural, em reainte de
economia familiar, em confonnidade com o § 8" do art. 195 da Consrltuiçlo
Federal.

Posteriormente. a Lei nO 8.540, de 22 de dc2Cmbro de
1992, ao alterar o art. 25 da Lei nO 8.212, de 1991, substituiu a contribuiçlo
do empregador rural, pessoa física, incidente sobre a folha de salúiol por
contribuiçlo calculada sobre a receita bruta da comercializaçlo da produçlo
e, mediante acréscimo de § 4" ao referido artigo, qualificou modalidades da
produçlo rural como n!o integrantes da base de cálculo dessa contribuiçlo,
entre outras .... o produto /UI/mal datlnado a nproduçíIo ou criaçíIo
p«:uárla 011 grtulfeira ... ".

Por força do art. 25 da Lei n' 8.870, de 15 de abril de
1994, o empregador rural, pessoa jurídica, também teve a folha de salmos
como base de incidencia da contnbuiçio previdenciária subslttuida pela
receita bruta da comercializaçlo da produçlo. Este procedimento alcançou 11

acroindústriaa, no que se refere à folha de salúios de sua parte agrlcoll,
devendo a contribuiçlo ser calculada sobre o valor esbmado da produçlo
agrfcola própria, a preço de mercado (§ 2"). Além disao, estendeu a os_
emprcaas rurais as exc:lll!lIcs da blle de clilculo da contribuição, já prcvtstas

para OS empregadores rurais e segurados especiais (§ 3').

A declaraçllo de inconstit6cionalidadc do § 2' do art. 25
da Lei nO 8.870, de 1994. pelo Supremo Tn'buna1 Federal, em 18.12.96,
implicou, para as agroindústrias, o restabelecimento da contnbuição
incidente sobre a folha de salmos, o que as beneficiou, pois sIo u1t1mCnte
mecanizadas.

Entretanto, o art. 7' da Lei n' 9.528. de W97, ao dar
nova tedação ao § 3· do art. 25 da Lei nO 8.870, de 1994, eliminou odireito
do empregador rural, pessoa jurldica, às exclusões da base de cáll:U1o da
contribuição incidente sobre a receita bruta da comercializaçio,
discriminando-o em relaçio aDS demais produtores de um mesmo setor. No
que tange, por exemplo, à avil:U1tura, esse dispositivo legal implicou a
divisão da estrutura da produçio de pintos de corte em três segmentos:

, produtor rural, pessoa física, que é isento de
contribuição sobre areceita bruta da comercializaçio da
produção e representa II)'I~ (dez por cento) doi
produtores do selor;

• produtor rural, pessoa jurídica, que contribui com
2,5% (dois inteiros e cinco d6cimos por cento)
incidentes sobre a receita bruta da comercializaçio de
sua produção e responde por 70% (setenta por cento)
dos produtores e

, agroindústria, que cOlltribui sobre a folha de
salários e representa 20% (vinte por cento) doi
produtores.

ASSIm, em função da taxação previdenciária sobre o
faturamento do referido empregador rura1, pessoa juridica, seu produto fínII
tem um custo superior ao doi demais produtores do setor, oque lhe retira a
capacidade de concorrmcia em um mercado altamente compedtivo Co
COlISCqilentemente, o leVIIÍ ao encerramento de sua atividade produtiva.
Observe·se que esse segmento, representado por pequenas e médiu
empTCSIS, caracteriza·se pela utilização intensiva de ll\Ioode-obll
permanente.

Dessa foona, visando a 1lWlUlençio da oferta de
alimenlOS desse setor e de milhares de empregos rurais, propomos seja
restabelecido para o empregador rural, pessoa juridica, o beneficio ora
limitado ao produtor rura1, pessoa lisica, mediante nova redaçio 10 § 3' do
art. 25 da Lei n' 8.870, de 1994.

Releve·se que essa medida, tal como proposta, não se
restringe à avicultura, estendendo-se também à produção rural para piando
ou reflorestamento; a setores da produção animal destinada à reprodução,
como apecuáriaeasumocullUIa, e11 produção de sementes emudas.

Ante o exposto, contamos com o apoio doa ilustres
Parlamentares para aaprovação deste projeto de lei.

SaladasSessõcs,em~~M~ de 1998.

l-h.·~·
DepU~€'6futi"tQ:--'..--~
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LEGiSLAÇÃO CITADA ANEXADA PU.A. •
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO ceDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULovm
Da Ordem Social

CAPtlULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO 1
Disposições Gerais

Art. 195 - A seguridade social setá financiada por tOO& a
sociedade, de fomla direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da Unilo, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuiçllel
sociais:

[ - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o
faturamento e o lUCI'O;

fi - dos trabalhadores;
fi - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 1° • As receitas dos Estados, do Di,nito Federal e dos

Municipios destinadas á seguridade soei&! cot\StIII'IQ dos respectivos
orçamentos, n!o integrando o orçanrento da Uniio.

§ 2" - A proposta de orçamento da seguridade social seri.
elaborada de forma integrada pelos órglos responsáveis pela sa<sde,
previdência soei&! " l\S$ist!ncia social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçanrentárias,
assegurada a cada área a gestlo de seus recursos.

§ 3° - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade
social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder
Público nem dele receber beneficios ou inllentivos fiscais OU

§ 4° • ALei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a .
manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o dispostrif
no Art. 154, 1. .' ,.

§.5· • Ne~um beneficio ou serviço da seguridade social poderá
ser c~ado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de
CusteIO total.

§.6: • As contrihui~s sociais de que trata este artigo só poderio
ser eXIgidas após derorndos noventa dias da data da publicaçio da [ei
q~e as houver instituido ou modificado, não se lhes aplicando o
diSposto no Art. [50, m, b.

. § ]O • Slio isentas de contribuição para a seguridade social as
en~l~s benefi~tes de assistência social que atendam às
eXlgenclaS estabelecIdas em lei.

§ 8" • O produtor, o plI1'Cciro, o meeiro e o aJTetldatário rurais o
garimpeiro e ope~~ artesanal, bem como os respectivos cônju~
que exerçam suas atIVIdades em regime de economia familiar, sem
empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção e farão jus aos beneficios nos termos da
lei.
..........................................................................................
~ ••••••••••••••••••••••• o•••••••••••••••••• , I ••••••••• 0 •• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N° 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS NS.
8.212 E 8.213, DE 24 DE JULHO DE
1991, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

................................................................................................................
Art. 25 - A contribuiçJo prevista no art. 22 da Lei número 8.212

de 24 de julho de 1991, devida á seguridade social pelo empregador'
~ jurldica, que se dedique à produç!o rural, passa a ser ~
seglllnte:

I • dois e meio por cento da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção;

11 • um décimo por cento da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, para o financiamento da
ccmplementaçlo das prestações por acidente de trabalho.

§ 1°· O disposto no inciso I do art. 3° da Lei número 8.315, de 23
ele de:rcmbro de 1991, nio se aplica ao empregador de que trata este
artigo, que contribuirá com o adicional de um décimo por cento da
recei~ bruta: proveniente ~ venda de mercadorías de produção
Pl'Ópna, demnado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural _
SENAR.

§ '2!' • O disposto neste artigo se estende às pessoas jurídicas que
se dediquem a produçlo lI&fO-industrial, quanto à folha de salários de
sua~ agrícola, mediante o pagamento da contribuição prevista
lIeIlC amBO. a ser calculada sobre o valor estimado da produçlo
qrícola própria, conailierado seu preço de mercado.

§ 3° • Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto no §
3° do art. 25 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, com a rcdaçlo
dada pela Lei n. 8.540, de 22 de dezembro de 1992.

* §J'C1JII1~dodap<laúll/ 9.528.'" lO 121997.

§ 4° - (Revogado pela Lei n. 9.528, de 10/12/1997.
•••u .

.................................................................................................................

LEI N° 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS NS.
8.212 E8.213, AMBAS DE 24 DE JULHO DE
1991, EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

......u u.nnt III..I~ I .. I I I ••••"'.,••""ft.U'II ,. .

Art. 6· • Acontribuição do empregador rora1 pessoa flsíca. e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso
Ve 1IO inciso vn do art. 12 da Lei nO 8.212, de 1991 para oServiço
Nacional de Aprendizagem Rural· SENAR, criado ~la Lei nO 8.315,
de 23 de dezembro de 1991, êde O,I%incidente sobre a receita brota
proveniente da comercialização de sua produção rora1.

Art. "f •O§3· do art. 2S da Lei n· 8.870 de 15 de abril de 1994
passa avigorar com aseguinte redação: ' ,

*A/MfQçlJo;6 pt'rICU3DI}a no dtplO/lliZ modificado.

Art. 8
0

• Oart. 3· da Lei n· 7.070, de 20 de dezembro de 1982
passa avigorar acrescido do seguinte parágrafo: '

*AlJemçIJoJá pr1ICeIMJda no dlplOl//lllllOdificado.

• ..• • ..• ••.. • ,.· • 1 ., ..

. .
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LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA!
SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUI PLANO'
DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULovr
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPÍTULO VI
Da Contribuição do Produtor Rural e do Pescador

Art. 25 - A contribuíção do empregador rural pessoa física e'do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso
V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada a Seguridade Social.
é de:

* 4rugo, "capur", com redaçtio dada pela Lel n. 9 528, da /0 121997.

r • 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua.
produção;

* lncuo/ com Ti!daçi1o cladapela LeI n. 9.528. de 10'/2 1997 •

TI - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para o financiamento das prestações por acidente do
trabalho.

111 InCISO II com rl!daç/Jo túJda pela Ltu no 9528. de /0/12'1997 •

§ 1° • O segurado especial de que trata este artigo, além da
contribuição obrigatória referida no "caput" poderá contribuir,
facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei.

* § }o com redação dada pela Lei número 8.540, de 2211211992.

§ 2° - A pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta Lei•.

*§ 2'com redaç40dadapela LeI número fi 540, de 22121992.

§ 3° • Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os
produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização
rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento,
lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação,
embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento,
destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os
residuos obtidos através desses processos.

*§ J' com redaçao dada peJa LeI numero 8 340, d. 2212;1992.

§ 4° - Não integra a base de cálculo dessa contribuição a
produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem sobre o
produto animal destinado a reprodução ou criação pecuária ou
granjeira e a utilização como cobaias para fins de pesquisas
cientificas, quando vendido pelo próprio produtor e quem a utilize
diretamente com essas fmalidades, e no caso de produto vegetal, por
pessoa ou entidade que, registrada no Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Refonna Agrária, se dedique ao comércio de
sementes e mudas no País.

• § 4 comredar;ão rladapela L.lnúmera8 540, de2]'121992
§ 5° - (Vetado),
§ 6° - A pessoa fisica e o segurado especial mencionados no

"caput" deste artigo são obrigados a apresentar ao INSS Declaração
Anual das Operações de Venda· DAV, na forma a ser definida pelo
referido Instituto com antecedência mínima de 120 dias em relação à
data de entrega.

LEI N° 8,213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFíCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TíTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos da Previdência Social

Art. 1° • A Previdência Social, mediante contribuição, tem por
fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário,
idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Art. 2° - A Previdência Socíal rege-se pelos seguintes princípios e
objetivos:

I . universalidade de participação nos planos previdenciários;
11 • uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços às

populações urbanas e rurais;
m- seletividade e distributividade na prestação dos beneficios;
IV cálculo dos beneficios considerando-se os

salários-de-contribuição corrigidos monetariamente;
V • irredutibilidade do valor dos beneficios de forma a

preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI • valor da renda mensal dos beneficios substitutos do

salário·de-contrlbuição ou do rendimento do trabalho do segurado não
inferior ao salário minimo;

VU - previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional;

LEI NQ 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991'

D1tpóe sobrea olllari2aJ;lO da Segundada Soc;lal, llllltllul Plano de Custe1o, e
d4 olJtlaU provldinclal.

OI'flESl)ENR!DAflEPÚBUCA
Faeo!lAber lIua oCongl8SSO NIClonal deetelllt eu sanclono a laQ1.intel.lll:

..... ,', " .

TÍTtlLOVI
00 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

. .

CAPÍTULO VI
llA CON'Tl'lIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAl., DO PESCADOR E DO

ClARlMPEIRO

Art. 25 • Contribui com 3% (tris por cal\!Q) da l'OCllila bruta provenlanlll da
cotnetclallzal;ãodasua plllduo;io Onqurado elpeciallllftndo no incisoVII doa~ 12.

t l' • O segurado e5peclal de que tnlla este artJgo, além da conlrlbUiÇão
obngalóna relendano 'capur. poderá contnbUlr.lacuItatIvamento,noformado ar!. 21

§ ?!' -Intellramaprodução, para os of.'105 desta arogo. os produlosdo origem
/I11lmal, vegllta/ ou minara!, em estado nolurel ou submebdos a procHIOI de
boneflCl8lTlOnlOoulrnlus1Jlallza;ãl>"'d......nlar, "".lmcompreernlldos,en1reollllOl, os
pracallo, da lavagem, limpeza. de.caroçamento, pllagem, doscascamemo,
Ionhamento,put.u~o, mfnamento, steagem,lIrme~o, embalagem, CrISta·
»za;ão, fundIÇãO, CIllVoejOll1lll\!Q, cozimento, desJIlaçãD, ll'IJ8llem, torrefação, bem
como OI subprodutos o 01 rasfdUD' oblldos atraVIS de_ pIOC8S5OS.

..............~ .
••••••a••••••••• • •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OBSERVAÇÃO: TEXTO ORIGINAL
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l.J:GISLAÇA.o errADA ANEXADA PELA
COORJ)J;NAÇÃO DE ESTUJIOSUGlSLAnvOS.

LEI N. 8.:540 - DE 22 DE DEZEMBnO DE'

DIop6e oobnl & oontrihuíçi<l do amp....dor rurol para & asunda<ia ooelal o llatarmina
OUIr&o proYld6Jlclu, &1torando dl.poaltl.."" doa LoJo "o. 8.2lJlCU, do 24 do

julho da 1991. 8.313(", d. :ui d. daa.rubro d. 1991

o Vi..·Pro.idol1to d. R.pübllca no .X....IOlO do llAr(o do PrOlld.nto d. Ropll.
bllCll.

FlltJo ID.ber qUI o Con't""o Nncioftlll decreto I lU .aneiono 4 ••pinte Lal.
Art. 1~ A :Loi n. 8212, d. 24 d. julho do 1991, pou•• vigor.r com a1to... \'Õ..

nO' HI\11ntu diapDlitivbI

c'AJot. 12 .. . o... 0'0 ..

V .

a) a pu,oa trlie:], proPl'1.t6.l",n ou nAo. qua 'XpI01'a. I1tividad. I.ÇQptcu4·
ria ou pIllIqllelra l .m cnrlittlr ptfU1on.nt. ou tempordrJo. dir.mmlnte ou por
Intermédio d. prapo.toj • com auxílio d. empt'C!puloa, utilizado. n qUI11ql\l!1" ti·
tulo, ainda tjue d. forml1l1do contínuo,

b). ptN'o. t!lica. proprJ.t6rln ou 1140, que ."PIora iltivJdD.de de extrnç40
ntiMral - plimpo -, en\ co.rd:ter perlUo.Mllt. ou tetu~r{\rtQ.dtretontellc. ou por
inu~Io de ptepolto. e conl Auxilio de I!'mpn«ncro., ut!Iizndoa a qualquer tf
tulo, aUl,1A. que d. forma ni5.o eontínun.

c) " nU!:lÍlitro da eonfl••do reUgio'4 e o manlbrQ de uut1.tuto d. vida eon..
..,rAdn e d. concrel'nçL'io ou de ordem rlUJlOIiDi, ..te qUUlldo por eJft J114ntldo•
• alvo .. nliado obn.ntorinmente h Pr'Y1d'nCUl Socu:ll em rn1a\o de out'tO. at\~
Y1da.d., ou. Dcutro littenill previdencuirJo, msJit:lr ou cIVIl, tUl1da que na con..
àiçlo de inativoj

d l I) Mnl~reJadode ofllu'),lInl0 ontno,l intAirnncU)lv.l ou eSl.wnnpiro en\ CU1\
C:Íonamento nD Bra.ll, lolvo qUlludo c:oberto por .~tem,Q, próprio de previdin
elA locral,

e) o braa.sleiro c\vll que trnbl.\tha. no ."tt,rlor }\1\ra orgi.\llhnuo oficial inter·
nacional do qual o Brn.il é nlembro efetiVO, aindA que lá domicilGido e conira~
ta.do, .alvo qunndo coberto pcl' 'I' tento de prllvídlUlCl4 .oem1 do pni. do doml
CSho.

Art. 22.

f 5? O dilpt)lto neste artlgo ndo ... o.plica. h peal.O:\ tis1C:a ela que U'at.l1
a .Un•• OIalf eto mer.o V do Artlro 12 de.tA Lei

Art 25 À contrzbUlliâD da PU'OA ClIlCQ • do l.guI'ndo ••p.cln1 rel,rl-
doI;. rMpect1\'ORllnte, na. oltMn '.1\" do hlC11:0 V • no InCl.O VIl do nrtJlO 12 dH
ta Lei, de.t1lUlda b Selut'ld::ll:lll Soeltll. , de

I - do.. poOr CIUto da roceiu1Jruta proveni.ln. dà comercHl.liznçllo dn lUA

produçdo;

Il- uni dj.cimo por cento do recelttl bruttl proveniente da comercializo·
ÇIIo do SII4 pro<! lição paro fillOllClDnlenta dA c.nlplementaÇllo d.. prettnÇÕM porl
acid.nte d. trabalho. '

t 1~ OIillUrndo .speciol de que trctn este artigo, 01601 do contribuiçãO
obrigutórla referido no ucaputU poderá eontnbllir, facultativamente, na fornu.
do artigo 21 deIto Lei.

f Z,' Apalloa física d. que troto R nlínea u." do InClaO V do artigo 12
contribui, também, obrigatoriamente, no formo do artigo 21 delta Lei.

f 3" Integrom a produção, para OI efeitos dHtf artigo, OI produtos da
origem .nl.,.l ou ...getal, em flItndo notul'l\l ou lubmetld.. a pro"",so. de be·
neficiamellto ou industnahzl1Ç1Ío rudimentor, assim compreendidos, .ntn ou.
troI, Cf proceaos de lavngem, limpeza, ducnraçonlOnto, pilagem, delC4JC4men·
UI,tenham.nto, llOl~lIr1z.'ção, rHfríOlllento, aeeogem, f.rment.1ção, .mbolagem,
criatalizllÇlio, fUlldlÇã., carvooJomento, COZImento, d.stilaçã., mOllgem, torr.·
foçAo, bem como O&suuprodut/la e os rosCdUOl obtidOl .trnvÓl delul proC61IOt.

§ 4~ Não integra. boa. d. clllculo d.... contrIbuição a produção rural
deetinnda ao plalltlo ou renol'estnmento, nem .obre o produto animal de.tma.
do • reprodução ou uiaç.lo pecuáriO ou granjeira e 4 utilização como eobaio.s
pll'l\ filll de ptlqUlllll clentlfic.., quondo vendido pelo próprio produtor e quem
a utlli.. dir.tanlOnte com es84s finulidad..,e no tAlO d. produto Vlletal, por
pauoa ou .ntidoJ. que, ..gistradu no MlIIia~rio do Agricultura, do Abllltêei.

. menta e d. Rtforma Agr.lrio, se dediqua AO eom6rClO de ••m.nte. e mud.. no
Pais

t 5~ IVetl,do I

Art. 30

TERMO Df RECEBIMENTO DE EMEtwAS

PROJETO DE LEI N' 3.95&'97

Nos termas do ar!. 119, I, do ReglIIlII1lo Interno da CAmIra dos

~,o SI Presidanlll deleml1llOO a abectUrIIll divUgaçAo na Ordem do Dia

dai comie&õeS de prazo pIO aprIlS8I"IllIÇ de 1llllllMa$, a peI1tr de 2GIOMl6, por

cinco 1I8NÕllS. Esgotado oprazo, nAo foram recebtdas emendai ao prcjêlo

Sala da CCllmseão, em 02 de abril de 1996

ftlC ..00020I1'95
I'OC .. 0011211~
PL ..00001/1"5
PL .. 00GIl9I199S
PL a'llOIl69Il99S
PL ... 0021111991
PL a' OlmJl9f1
PL a'D111W1997
PL ... 03013/19fl
PL .. 0342611997
PL ..0341711'"
PL .. 0395611997
PL 0'0411011m
PL o'OWl/19'l1
Pl.P ..OQ2,Wlm

IV • O adquirente, o col1llgnutl\rio ou a r:ooperauva licnm sub.l'l\gndOl nlUl
obrieaçõu dll pelica fíaica de que tram a alínea "lU do inCISO Vdo artIgo 12
e do aegurado e.~al pelo cumprImenta du. obngnqOet do m'tlgo 25 de.m Lei,
exceto no ClIell do inciso Xdtllce ortigo, na formo utnbelecida em regulamento ...................................................................................

.................................................................................
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 3.958J97

Nos !ermos do ar!. 119, I, do Regimento Immo da Cm dos
~, OSr. Presidente deielminou aabertura ediw!gaçlkl na Ofdool do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendes, apa1ir de 29m139, por cinco
sessões. Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao pr$lo.

Sala da Comissão, em 07 de abril de 1999.

I-RELATÓRIO

oProjeto de Lei n' 3.956, de 1997, desarquivado nesta legislatura,
acrescenta dois parágrafos ao ar!. 25 da Lei 8,870, de 15 de abril de 1994, objetivando a
concessão de crédito compensável, por owiio do recolhimento da contribuíçlo incideote
sobre areceita bruta proveniente da comercialização da produção rural, devida i seguridade
social pelo empregador rural, especificamente apessoa juridica.

oProjeto de Lei n' 4,559, de 1998, foi apensado ao projeto em epígrafe e
pretende dar nova redação ao §3' do ano 25 da Lei 8870, de 15 de abril de 1994,
restabelecendo beneficio àpessoajuridica, dando ao produtor rural odireito às exclwõca da
base de cálculo das contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização,
beneficio ora limitado àpessoa mica.

Aberto e esgotado o prazo regimental de cinco sessões, não foram
apresentadas ell1tndas.

Éorelatório.

fi-voro

Cabe aesta Comissão, alem do exame de mérito, apreciar as proposições
qll8lltO à compatibilidade ou adequaçio com o plano pluriaooal, a lei de diretrizes
orçamentárias eo orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da Cimara dos
Deputaifus (RI, arts. 32, IX, Uh" e53,m ede NOllIIt Interna da Comissio de Fíoanças e
Tn1nrtaçio, de 29 de maio de 1996, que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamenlíria efinanceira".

oartigo 68 da Lei de Diretrizes Qrçamenfárias para 2000 determina que'

"Ar/. 68. Não será aprovado proJtto dt lei ou editada med/llaproVIsória
que conceda ou amph. Inctllllvo, IstllfiJo ou htnefielo. de na/Ilr.za
tributária ou jiItOnctlra, Sllm aprévia tsllmaJlva de "núncio di rect/ta
CQl'/'t'f'Ond'nI', tkvtndo o Poder Extcuhvo. quando soliCitada pilo
órgão dtMmmvo do Poder Legisla/lvo. if.lUá-la /lO prato máximo de
90 (nov<nta) mas.
§ J' Caro o dispositivo Itgal Sl1lICIonado tenha Impacto financtlro no
mesmo wrclclo, o Poder Extculn'O provltftnclará a anulação das
lh1ptsas tm va101'ts .qulva1enl's.
§2'VETADO.
§ 3'A lei ou medJdaprovisória m."ellmada ",s/e artigo somente .ntrará
tllI VIgor 0JlÓ' ocanc./l1IIl.nlo Ih tiuptsas.m lllênhco m/OI'. "

o PL rf 3956197, bem oomo o PL n' 4.559198 apensado, prevêem
benefícios tis"",.. sem a oorrespondente indicaçio de estimauvos de renúncia de receita.
Por tais lllÕeI, os refendos projetos Dia podem ser considerados nem compatíveis. nem
adequados, sob os aspectos orçamentários e tinanceiro. Dessa forma, fica, também,
prejudicado o lllWl1e quanto lO mérito na Comisao de FillllllÇlS e Tributação. como
embeleee I art 10 da Norma Interna di Comi.sio de Finanças eTnbut.çio·

"ArI. 10. Nos elUos .m que COllblr lambim aComissão o exame do
minto da proposição, • for eOllStatada a sua IIIcompallbllllfade OI/

madtquaçdo. O minto não""rá txami,lado ptlo Relator, que registrará o
Jato tm stll voto "

Estl Comisslo poderia, valendo-se da parte final do caput do ar!. 59 da
LDOl2ooo, se assim julgar conveniente e antOl de votar o presente pareeer, solicitar la
PnderExecutivo aestimativa da renilncia de receita implicita nos projetos em tela

Pelo exposto, VOTO PELA INADEQUAÇÃO ORÇAMENI'ÁRlA E
FINANCEIRA DOS PROJETOS DE LEI Nos 3.956197 e4 559198,

SaJa das COesões, 18 dejaneiro de 2000

jk/iM /~
Depotado MILTON TEMER

lldalor

111· PARECER·DA COMISSÃO

AComissão de Finanças eTribulação, em reunião ordinária reelizada hoje,
concluiu, ~mente, pela inadequaçi) flnanceira eorçamentária do Projeto de
Lei n" 3.956197 edo PL n" 4.559198, apensado, nos termos do parecer do relator,
Deputado MiHon Temer.

Estiveram presentes os 8enhores Deputados Manoel Castro, Presidente;
Gestão Vieira, Presidente em exercício; Antonio Cambraia, Vice-Presidente; Antonio

Kandir, Custódio MaIlos, José MiliIão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio
Dólia, Silvio Torres, Veda Crusius, AntOnio José Mola, Edinho Bez, Germano Rigollo,
José AJeksarKio, MiHOIl Monti, Peão Novais, Jorge Khoury, José Ronaldo, Lael

Varella, Mussa Dames, Paes Landim, Carlilo Meras, Joêo Paulo, José Pimentel,
Ricaldo Berzaini, Fetler Júnior, Marcos Cinlra, Pedro Eugênio, Antônio do Valle,
Paudemey Avelino, José Lourenço eHerculano~k1elü.

sala da Comissão, em 29 de março de 2000.

$~~
~GASTÃO VIEIRA

Presidente em exercfcio
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'PROJETO DE LEI NO 3.&94-A, DE 1997
{DO SR. ENIO BACCij

Dispõe sobre 8 rIl88Ml de VIIgIII /'181 CIllCIleI peNcas PII'I aianças porladoI'a& de
deficlêncla fíIlClIII Bmenlatlll dá outras provxlênc:ias; 1llndo parecer da Comisalo
de EttocaçAo, CuI!In eDeepa10 peI8 8p1llYllÇio, com 8lIlBIldas, (relator. DEP.
FlÁVlOARNS).

(t)S COMiSSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDESPORTO, DE SEGURIDADE
SOCIAl EFAWUA; EDE CONSTITlHÇÁO EJUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART.
54)- ART. 24, IQ)

"Projeto inicIB/pub/tJedo no DCD ele 14101198

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

SUMÁRIO

-Ielrno de recebimenlD de llIIlIlIlda& - 1998
•tenno de recebiMenIo de emendas ·1999
• pIII&C(!I' do reIelor
- emendei~ pelo reIBlcr (2)
- perec« da Comiado
•emendas adltadas pela comisslo (2)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.994, DE 1997

Nos tennos do art. 119, "caput",I, do Regimento Interno

da Cfimara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - c

divulgaçlo na Ol'dem do Dia das Comiss1les - de prazo para apresentaçlo

de emendas ao projeto. a partir de 02 de abril de 1998, por cinco sesslSes.

Esgotado oprazCi, n!o foram recebidas emendas ao projeto.

SaIa da Comisslo, 16 de abril de 1998

Carla~~e Medeiros
Sccn:tária-Suhstituta

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEIN" 3.994, DE 1997

Nos termos do art. 119, "caput", I e § I", c/c art. 166, do

Regimento Intcmo da CAmara dos Deputados, a Sr". Prcsidenta

dctenninou a abertura - e divulgaç«o na Ordem do Dia das Comisslles - de

prazo para apresentaçlo de emendas ao projeto, a partir de 26 de maio de

1999, por cinco sessOcs. Esgotado o prazo, nlo foram recebidas emendas

ao projeto.

Sala da Comisslo, 02 de junho de 1999

I ..::!•. :.
Carla RodrigUes de Medciros

Sccrctéria

I· RaATÓRlO

o Projelo de LIl n' 3.llG4197. de lIllallI do iIuIInI 0eplUd0
EnIo 1lIoclo. propOe e l'IHMl de um pen:enlUII dei VIga lIldIlInIM ".
CfIChN pllbllcM do Pele peIlI crIInça por\Idclra di delIcIIncle tlIica. menIIl.

O Pml* fDl dlI!IIlUIdo AI ComIu/lH dIt EllleiIOIO.
CullunIe DeeporIo: de BeguridIde 80clIIe FernlIII; e de ConIllluIçIo. JuIlIçe.
deAad8çlo.

NeII8 ComIItIo. 8 PropoIlçIo nIo l'IIClIblIu quelquIr
etrlIIIda no- ptUII r.jlinlnlall.

Este 6 o R8lII6rIo.

H· VOTO DO RELATOR

É butIoIe 1ouviYII8 lnlcletIve do l1uIlnI /làa 80~ •

.-w de 10% da VIga da CI*:l1II /lIlIlICM ""'" crIançIoa po<IIdotII de
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dellcl!nclas. Nada mais justo. até porqua a damanda estimada está em tomo de
10 a 12% da popul!lÇllo.

Al88llurar. desde a mais lenra idade. acompanhamento
8dequado para o desenvolvfmento pslqulco-soclal das crianças ponadoras de
deIlcltndaa é eliminar parte da dlscrimlnaçllo que esse segmento da sociedade
enfrenla ao longo da sua vida,

O Projeto vem complementar dispositivo elogiável da LDB
(111. 58. § 3') que deftna que 'li Ofertll dll aducaçAo NpecJlI/, dever constitucional
do Elllldo, tem Inlelo na flIlxll etiria de zelO e seis anos, dUl/Inle a educaçlo
infantil". Um passo a mais para garantir os dllllillls dos pequlll10S cldadAos
portlIdol'81 de dellclênclll.

Propomos, entretanto, que o texto seja aperfeiçoado por
duas emendas: uma que suprime a expl'8sllllo 'tlslcas e mentais'na ementa e no
artigo 1° do Projato. por conslderá-las rea1ritivas; e outra que substilul, no alt 2"
"pro/IIaIonaIp1enlllllenflll1ablJftado'por "p1Ot/uionais habnnadoa',

Pelo expoato, por conhecer a problemática vivida pelos
pcxtadoles de daIIclênclB e por concordar com os lI111urnentos oontldot na
juaUllcaçAo do PL no sentido de que as peSlDas exerçam, plenamente. sua
cldsdanla Jê 8 pefIIr da InfAncla. noBeo voto li pela aprovaçllo do PL n° 3.994197,
com aI du8B emendas em anexo.

, ....eom~ ..{:( {f
Deputado FLÁVIO ARNS

Relator

PROJETO DE LEI N' 3.994, DE 1~97

EMENDAN°2

Substilua-se, no art. 2" do Projeto, aexpressão 'protlsslonal
plenamente heblll1ado' por 'profisslonais habill18dos~

~p~~vr ..-
Deputado FLAVIO ARNS

Relator

1/1- PARECER DA COMISSÃO

EMENDA Na 1

Suprima-se na ementa eno art la do Projeto aexpressa0
"fIslcas ementais',

~t\~0\11
Deputado FlAVIo ARNS

Relator

002000.

AComissão de Educação, Clifura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, mmemente, o !'Í'ojelo de Lei n" 3994197, com
emendas, nos termos do parecer do Relator, Deputado Flávio Ams.

Estiveram presentes 05 Senhlm Deputados PSlio Wilson,
Presidente; Gilmar Machado, Marisa semm eNelo Rodolfo, Vtee-PresiderVss; Ademir
Lucas, Átila lira, Celcita Pinheiro, Eslher Grossi, Flávio Aros. JooivalLucas Júnior, Luis
Barbosa, Maria EMra, Nice lobão, NUson Prrto, Osv~o Biolchi, Osvaldo Coelho, Pastor
Amarildo, PalAo lima, Renato Silva eWalfrido Ma'es Glia.

sala da Comissao, em 29 de março de 2000
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EMENDA N°1 ADOTADA PELA COMISSÃO

Suprima-se na ementa e no art 1° do PlOjelo a
expressão 'fTsicas e mentais'

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 4.320198Sala da comlSSã~'em / de março de 20

l ~·~'L
do Pedro Wilso

Presidente

Noe lImIoI do Mo 119, I, do RegimenIo Irtemo da CMln doe

DIpiIdoI, O Sr. PreIidenIe det8nTlioou aaber!tra •~ na Ordem do Dia

dII CCXIliM68I de prazo pn~ de emenáIlt, apri' de 07!Wd8, por

ClICO". EIplo oprazo, nAo b'am lBC8!lidas emendas ao 1JOjeIo.

EMENDA N" 2 ADOTADA PELA COMISSÃO

Subslllua-se, no art. 2" do projeto, a expl'8ldo
'proIlssional plenamente habilJllIdo' por 'profiSlionlllll habllJladoll'.

Sala da Comllllo, em 29 demarço~de2000.

J=.Pedro WIlson
resldenllll

Sala dB Cormssio, em 15 de lIlllIO de 1996

~
5ecrI!íria

1-,~.:L" ..1.-f.·,.~J \r., (L,..h((

*PROJETO DE LEI N'U20,A, DE 1998
(DO SRe, CUNHA BUENO EHUGO BIEHL)

EXCELENTíSSIMO SENHOR DEPUTADO MICHEL TEMER,

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

lnlroduullerllÇÕel na Lei rf 9.393, de 19 de dezemIro de 19G8; tendo pncer de ComiIIio
de FIIlMÇIIS • TrhAIçIo, pela inadtlqueçio linImIIra 11 crçarIlIlItária (18IIlor DEP.
ARW.HOO MONTElRO).

r)S COM1SSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃQ E JUSTIÇA E DE
ilEoAçÃo •ART 24, 11)

"Prr:jfío inkIsJ pubb10 no OCD de 31AXWB

PARECER DA coMISSÃo DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Nos~ do Parágrafo Úmco do M. ". 105 do

RIgImento InlMno di CtmIra doi DIIpJIadoI IWqU8II'D • Vosaa Exl:e16nclll o

d8Hra:ilYmltrto doIlIglÍ(IIeI Pl'lljIl!oI de Lei de minha lIU!DnI

SUMÁRIO

-tenno de receIlimenlll de 8I1'IeIld8I- 1998
·Ianno de receIilIenIo de emendas ·1999
•perecer do relekr
•perecer de ComWo
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 4.320/98

Nos lermos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
llepulados, oSr. Presidente determinou aabertura edivulgação na Ordem do Dia das
Caniss6es de prazo para apresentação de emendas, apartir de 12104199, por cinco
sessões. Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 19 de abril de 1999.

~
Secretária

I· RELATÓRIO

oProjeto de Lei nO 4.320, de 1998, aliem dispositivos da Lei n'
9.393, de 1996, visando elíminBr qualquer efeito extra·fiscal do Valor da Terra
Nua declarado pelo contribuinte do ITR. Assim, esse valor não seria mais
considerado como auto-avaliação da terra nua apreço de mercado, conforme a
atual redação do §2' do art. 8' da citada le~ assim como não serviria de
parâmetro nos casos de penhora ou arresto de bens, decorrente de execução de
créditos tributários do ITR inscritos em divida ativa, nem para os casos de
desapropriação.

oprojeto foi inicialmente encmninhado a esta Comissão de
Finanças eTributação, não recebendo emendas dentro do prazo regimental.

Éorelatório.

H-VOTO

Cabe a esta Comisslo, além do exame de mérito, apreciar a
proposição quanto àsua compatibilidade ou adequação com oplano plurianual, a
lei de diretrizes orçamenrárias eoorçamento anual, nos termos do Regimento

Interno da CAmara dos Deputados (RI, arts. 32, IX. "h" e 53, rI) e de Nonna
Interna da Cotnissllo de FiluInças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que
"estabelece procedlmeIttos para o exame de companbilidade ou adeqUllS'!O
orçamcntána c financclI'a"

o presente projeto de lei procura retirar garantias tninlmas, dadas
pela leí vigente ao Poder Público, no sentido de que o valor declarado pelo
contnbuinte como ponto de partida para o cálculo do lmposto devido .eja
realmente um valor factível, correspondente ao que eSse contribuinte presuma
qUe valham sua tettllS. A retirada dassu ganmtias, portanto, significa que esse
contnbuinre nIo terá nenhum interesse, excetuado o seu compromis.o moral de
cldadio responsável pelo financiamento do Estado e pelo cumprimento das lei.,
em avahar corretamente o valor de suas tcZTDS, uma veZ que tal atitude
representará um imposto maior a ser pago.

As garantias boje estabelecidas representam, POIS. Um meclUtismo
de auto-fiscalizBç4o do imposto, meIOS tndispensáveIs à adminJ.StraÇ!o tributária
plU'll arrecadar o tributo. tendo em vista a extrema compleXIdade em deixar a
cargo da autoridade administrativa a correta avaliaçlot caso a caso, e antes do
lançamento do Imposto, do valor a ser atribuldo a cada porção de terra.

Elitninar os efeitos extra-fiscais dessa declaraçlio de valor da terra
nua significa, por conseguinte, deteriorar toda a base de arrecadaç«o d....e
tnbuto, que ficaria à merce do bom Animo dos contribuintes em declarar
corretamente o valor de suas terras e das ações de fiscalização. que sempre se
roostrar8m inviáveis em reJaç1lo ao~ pOJS apresentam um custo muito superior
em relaS'llo à sua capacIdade de arrecadaç!o. quando comparadas aos demais
tributos arreeadados pela Vulão.

O projeto traz, em .uma, reflexos negativos na arrecadaçfto do lTR,
os quais são até mesmo imprevislveis de serem estimados. A proposta
orçamentária para 2000 já preve uma arrecadaçio para esse imposto da ordem de
R$ 240 nulhOes, recursos esses totalmente comprometidos com as despesu
fixadas, bem como contribuindo para o superávit primlÍno obrigatório B ser
alcanS'ado, conforme art. 18 da Lei de Diretrizes Or~entáriaspara 2000 (Lei n°
9.811, de 28 de JUlll0 de 1999).

Por essa razIlo o referido projeto nko pode ser considerado nem
compatíV'el, nem ad-equado, sob os aspectos orçamentário e f"Inancciro. Dessa
forma, fica também prejudicado o exame quanto ao mérito, na Comiss&o de
Finanças e Tributação. em acordo com o disposto no art. 10 da Nonna Interna 
CFT, supra mencionada:

dArt. /0 Nos coso: ~1J7 qu, t:ouh6r também à ComúsiJo o uom, do
mérito da proposlç/Jo , for constalada a sua Incompatibilidad, ou
Inad~'1uaçiIo. o mé':!fo nela será uarnfnado pelo Relator. qu« r6gistrara
olaia em seu VOlo

Pelo exposto, VOTO PELA INADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRL\ E FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI N" 4.320 d.
1!l98. '

'ZJ;!1~_·~'~
Deputado O MONTEmO

(ator

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comlssilo de FInanças e Tnbutaçilo, em reunillo ordlnllna reallZllda hoje,
concluiu, unal1lmemente, pela inadequllÇêo financetra e orçamenl6rla do Projeto de
LOI ri' 4.320198. nos t901lOs do parecer do reralar, Deputado Armando Monteiro

Estiveram presantes os Senhores OApuladas Manoal Csslro, Presldents;
Gasllio Vleira, Pmsidente em Ox&rcício; Antonio CambraIa, Vice-PresIdente, Antonio

Kandir, Custódio Mattos, José M~ilAo, Max Rosenmann, Rodngo Mala, Sampaio
DónB, 5"\'10 Torres, Yeda Crus/us, Anlônlo José Mola, EdlnIto Bez, Goonano Rlgotlo,
José A1eksandro, Minon Monti, PecIro Novais, Jorge Khou1y, JOSé Ronaldo, Lael

Vamlla, Mussa Demes, Pau landim, Carlito Merss, JoAo Paulo, JOSé P,mental,
Rleen:fo Bl1/'ZOInJ, Fatter Júnior, Marcou Cfntra, Pedro EugêniO, AntOnio do Velle,
Plludemey Aveilno. J~h Lourenço 8 Hercul8l1O Anghln9ltl,

Sela da ComISsão, em 29 de março de 2000.

~~
Dep\jlIdo GASTÃO VIEIRA

Presidente em 9XerelClO
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*PROJETO DE LElIf 23O-A, DE 1t99
(00 8ft. RUBENS BUENOl

~me OI/lIIlcl da d'1Cijjin8s de lIedX:ina 1.ega1 008 ctI'Q supeôaell de DreiUl;
tenOO perecer da C'.omiIdo de EducaÇão, CuIurlI eDespem pela reje~ deste edo de ~
689199. aperukl (1IIeIcr: cep. ADEMIR LUCAS),

r;s COMlSSÓES DE EDUCAÇÃO, CUlTURA EDESPORTO; EDE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇAEDE REIlAÇ'ÃO (ART. 54) •ART 24,11,)

.._ pubIicedo no DCD de 11A1W9
Projeto S(JffIssdo: P/.1l8m (DCD de 11A:1&W)

PARECER DA COMISSÃo DE EDUCAÇÃO, CUI.TURA EDESPORTO

SUMÁRIO

•termo de l'llCllilimel*l de emendas
•J*8C8I' 00 reIrllor
•parec« da Comi8I6o

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDP,SPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 230, DE 1999

Nos termos do art. 119, "C8put", 1e § 1°, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, aSt. Presidenta determinou aabertura

• e divul~ na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas ao projeto, apartir de 12 de maio de 1999, por

cinco sessões. Esgotado oprazo, nllo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comiss!o, 19 de maio de 1999

e1J~M
Carla Rodrigues de Medeiros

Secretãria

I· RELATÓRIO

OPro~1o de Lei nl 230199, de autoria do dustre Deputado
Rubens Bueno, busca tomar pnvativo dos docentes portadores de di~ma de

Medicina oensino das dlSCi~inas de Medicina Legal.

OPIOieto foi distribuído apenas aesta COfIlIssão de ménto.
onde, nos prazos regimentais, não recebeu emendas.

Em 26t\15199, ao PL n~ 230199, foi apensado oPL nO 689:'99,
de autoria do noble DeJXllado Freire Júnior que especilica, também, adisciplina

~Ü1a Forensecoroo prTia\iVa de docentes rrédicos.

Inicialmente foi des~nado relator da matéria o nobre

Depu1ado Osvaldo Sobrinho, Redistribuldo pela CECO, coube amim es1a tarefa.

Este éoRelatório,

11· VOTO DO RELATOR

Apesar de IoIlvávels as preocupaç/les dos autores das cuas
propoIIlçOOS, quanto à lmportAncta de se qualificar bem futuros bacharels em
Direrto, consideramos que reservar apenas a médicos o díreno de lec:~nar

Medicina Legal eMedicina Forense ti um equívoco.

Com acomplexmcação dos problemas da sociedade afllal e
com a alta especializaçAo das ciências, estas dilcipllnas - a exemplo de tantos
outnss - ~peasam corrtet:Idos de uma área especifica, Não podem preSCIndir
de uma aboldagem roo1Ildllciplinar com envolvimento da FislCa (ballsllca ..),
Qulmica e FannáClS (anllHse de pigmentos e de outras substAncias. ..)
Engenhana (eslruttJras,...), a"m dos con1eOdos especlficos do Dlrerto e da
Medicina. A tendAncia é que tais disciplinas - Medicina Legal e MeclClna
Forel\&G - sejam assumidas pelas mstitulçlles de ensino e pesquisa. sob a
responsabilidade de um Serviço que reúna profissionais de diferentes
departllmentos,

Além disso. a autonomia dldállco-Glentiflca. conferida às
uOIvenlldadas pelo ar!. 207 da ConsblUlçAo Federal, perrnrte que as mesmas
tenham liberdade para organl2:arem seus projetos pedagógiCOS e darem

tratamanto mter e multidisciplinar ás disciplinas. diferentemente do que ocoma 11
época da primeira LD6 (Lei rf 4.024/61), quando a cátedra Imperava na

organJZlçAo acadêmica.

Por taiS razOes. somos pela rejeiçAo do PL ~o 230199 edo

PL nO 689199. ame apensado.

SaladaComissAo.em~S de~ de:LoOV
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111- PARECER DA COMISSÃO

AComissAo de Educação, Cullura e Desporto, em reunilo
onlinária realizada hoje, rejenou, unanimemente, oProjeto de Lei ~ 23lW9, eoPL rf
689J99 apensado nos tennos do parecer do Relator, DepuIado Ademir Lucas.

, • Estiveram presentes os S&!IhOres llepWdos Peão WilI01l,
presidente' Gilmar Machado Marisa 8eIlano e Nelo RodoIfo, Vi~reIldenles; Ademir
Lucas, Áb~ Lra, celcita pinheiro, Eslher ~ss1. Aá'/Ío ~s, ~onival Lucas JI'rdor, luis
Barbosa, Maria Elm, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo BIOlchi, Osvaldo Coelho, P
Amarildo, Palio uma, Renato SilvaeWalfrido Ma"8s Guia.

Sala da Ccmlssio, em 29 de março de 2000

'PROJETO DE LEI tf 261"", DE 1999
IDO SR. BARBOSA NETO)

DispOe • 8 obrigatoriedade de ilserção em etiquelas, de ooentações imp1eSS8S que
mern sobre exames preventivos do CâIm' de Mama. Cdo do útero ede Pr6slBta edê
outras providências; tendo parecer da Comissão de S8gu1idede SodaI e Fam~ia pela
a~, com substitutivo (relatora: Dep. RITA CAMATA).

(ÀS COMlSSOES DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMILIA; EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
EDE REDAÇÃO (M154) •AR124, li)

_ inDaJpublk:ado no DCO de 2OO3fi

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAlEFAlÍlIA

(SUMÁRIO

•termo de receOOnen!o de emendas
·parada I81atlXll
•subslitufivo oferecido pela ralBlOl8
•tenoo de _menlo de ernemas ao substitutivo
·pendaComissão
-subsIitutivo addado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJEtO DE LEI N° 261/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura • e divulgàção na Ordem do Dia
das Comissões • de prazo para apresentação de

emendas, a partir de 05 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendalll ao projeto.

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1999.

~
eiOízio NevO::-es~G-ui;-"~es

I Secretário I

I· RELATÓRIO

oProjeto sob apreciaçáo estabelece aobrigaloriedade
de se insClever nas etiquetas de roupas intimas, masculinas efemininas,

- esclarecendo einformando sobre anecessidade da realização de
exames periódicos prevenl~os de Câncer de Mama, de Câncer de Colo
Uterino ede Câncer de Próstata.

Remete ao Poder Executivo aregulamentação da lei no
prazo de noventa dias.

Argumenta em sua justificativa, fundamentalmente,

sobre a necessidade de atuar de maneira firme no processo de

conscientização da sociedade sobre a gravidade destas pa!ologias,

apresentando cons~lente estatística sobre as altas taxas de inddência que
se apresentam em nosso País.
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NIo foram IPflIMIltadllllmendu no prazo reglmentlll.

Cabe a _ ComlSÚO 8llf8ClIl' I mI1ána em cartter
concIu.lvo. noe lelmos do art. 2-4. 11, cio Reglmento Interno

H· VOTO DO RELATOR

fi, iniciativa cio ilustre CQIIgI BlrboIa NeIo 18m o mérIIo
melor de~ lTIIlI UIl1II contribulçlo ao COIIlbIIIe I _ mau que

dlgem I tocIo& hOrnenIe lOOIhenMI

OctIll*' de Mllml e o CIinoer de Colo cio Olero, como
bem lIIlIIíIa • juMllc:alMI cIeItt p~, mata precocemente milh_ de
~, anualll1IItIIlI, em todo o 8111111. SID, IamentlMllrnente, mcxtes que
podeMn nIo ter oc:omdo. A ci6nciI j6 nOl ofBnlceu _ de cbgnÓltiCO. de
~ e tratanwnto precoce de limplel aplIc8çIo que pederiam lMIIIt a
~ tolallcla da lllllI1ea que oc:orntm por .... cauta.

O ll1IIeIIlO .. pode tr_ em raIIIçIo ao Cincer de

PróelMa, que, por fIIlI de uma ac;Io pl1l\IenbvI agre_, ccntmue lllIIldO

um peAIl1eIo~ lOIkls OI hom_1dma dilS quarentlll clnco anos

A prtIpOIlÇIo lOI~. ao obngar as ,ndciatrin I

colocaram nu roupa Intlll1llll~ aobre a ltI1POII*lc/a dos lIXIll1IIlI

l'fIV8IIllvoa pera ... doençaa, or.reca ra!eYantll contrltxnçlo ao p!tlClIIIO

de COIlICienIlraçI dllIOCiedacIe, que. Im lIOIlIO entMder. 1\ o alP8dD mIliI
JmpottIIIlIe a _101ocIIdD por um programa de Uúde lf.i'IJc:lon8do a controIW
.... gIIIV!uimoIIIIIIlM.

CoMIderaIllOl. lIIl1nIIantD. qu. a lIl!VlIl16ncll1 nIo
dawna _ ~ 11M llllquetaa, porqul em ml.lllos _ o MpIIÇO allria

IFlIII1Ic:iMU 11. adImM. podIoe trazer Jl"IIu\:lllt~, o que lICIlTtlIIllI

sussmunvo AO PROJETO DE LEI ff 281, DE1.

Diepõe sobre a obrigatl:xiedade de
inlerçAo nas embIIagens de roupa
ínllmaa de orienlaç6es impressas sobre a
importz\ncia de exames pr1lY8rItivoa de

C1n<:er de Mama, Colo de Útero e de
Próstata edi oulr8I providAncias,

oCongresso NllCional decreta:

Att. 1" As embiJagens de roupas intimai
produzidas ou COITleI'Cl8lizadu no Pafs deYelto conter , além das
íntlImI9/leI já lXÍgldII peIlI Aaociaçio BrasiIeirB de Normas Técnicas 
ABNT. inIcrlçio elucidativa e informativa de alerta para se proceder a
ellIflleS periódicoI de prmnçio de C1ncer de Mama, de Colo de útero
ede PráItata.

Art. 'J! O conteúdo deIla inscrição estará
subordinfIcIo • COlIYtIIli6ncia de sexo e idade do CllllSUIl1ldor.

plljulzcl para o ~rio • pera a pn\pnIIccm~ cio produto. Aulm.
apl~1amoI MlIllIIlIüIlvo que, rnIIrJIeIldo a lIldg6nda di~ do
prcjato orlgNI.~ como local apraprilIdo ..~ das l'OUpII

rnllmll.

O Poder Exacutivo regu!amernará esta Lei

VlIilI fnMr que .-ta madlda.~. nIo ...
1UlIclInlI. 1lIIMI1I. uma .çIo 1IlIOU*l8 cio ExlIcUlIYo. lIgiIIdva • li

lClOitdtde pcllilri produzir OI el'eitoa rMlmInl1t r-..rioI pera .".
M lTlOI1M pnICOCIlI de mlha,.. de hem_ • mulhanM no Ilratrl.

AMIm, c:ot'JPI_1C1wnaa _ .... lniclia1lvll l'- um
irnpor1anle inIInlmIInIa nesta lula • _ tl'lMlda portocilllOCllCllde l:I!aIlIan.

~ cio axpoaIo, II'llIlIifaIIamc» noaao voto flMrival
10 Pl2ll1/ll11. nos liImXlI eto SubatiluliYo.

A11.4° Esta lei entra em VIgor na data de lua public8çio.

Sala da Comissão. em O?-~~de 1999.

::?;P c/
Deputada Rita amata

Relatora
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 261/99

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. PreSidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 19 de outubro de 1999, por cinco

sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas emendas
ao substrtutivo.

Sala da Comissão, em 27 de outubro de 1999.

69\__~
EloíZIO Neves Guimar s

Secretário

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com
substitutivo, oProjeto de Lei nO 261, de 1999, nos termos do parecer da
Relatora, DeplI!ada Rita Camata.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro, Presidente; Jorge Alberto, Vice
Presldente, Alcione Alhayde, Cartas Mosconi, Eduardo Barbosa, Lídia
Qulnan, Lúcia Vânia, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Sérgio
Carvalho, Vicente Caropreso, Ricarte de Freitas, Saulo Pedrosa,
Darcfsio Perondi, Euler Morais, Jorge Costa, Rtta Camata, Saraiva
Felipe, Teté Bezerra, Confúcio Moura, Laire Rosado, Affonso Camargo,
Almertnda de Carvalho, Dr. Benedito Dias, José carlos Coutinho,
Lavoisier Mais, Marcondes Gadelha, Ursicino Queiroz, \vânia Guerra,
Antonio Palocci, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, João FassareUa, Arlindo
Chinaglia, Arnaldo Farta de Sá, José Unhares, Oliveira Filho, 5erafim
Venzon, Dr. Hélio, Djalma Paes, Armando Abilio ePedro Eugênio.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMlssAo

Dispóe sobre a
obrigatonedade de inserção nas
embalagens de roupas fnbmas de
onentaçáes Impressas sobre a
importânCIa de exames preventivos de
Câncer de Mama, Colo de Útero ede
Próstata edá outras providências.

OCongresso NaCional Decreta:

Ar!. 1D. As embalagens de roupas Intimas produzidas ou
comercializadas no Pafs deverão conter, além das informações já
exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
InsCIição elUCIdativa einformabva de alerta para se proceder aexames
periódicos de prevenção de Câncer de Mama, de Colo de Útero e de
Pr6stata

Ar!. 20
, O conteúdo desta Inscrição estará subordinado ã

conveniência de sexo eidade do consumidor.

Ar!. 3D
• O Poder ExecOlivo regulamentará esta Lei em até

noventa dias.

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

*PROJETO DE LEI ~D 577·B, DE 1999
(DO SR. JOSE CHAVESI

Oe"?mina "AeropoiIo IntemacioIlal do Recife • Gilberto Freyre' eo Aeroporto da Cldada do
Reala, E&1ado de Pernambuco, tendo pareceres: da COl1l1Ssão de ViBçao eTransportes J

aprov~, com substitutivo (relator: Dep. ANTONIO GERALDO), 'e da Comissão~:
Educaçao, Cultura eDesporto pala aprovação deste edo subst~utivo da Co 'ssAo d
eTransportes (relator. Dep. JOEL DE HOLANDA) rnl eViação

(ÁS COMISSOeS DE VIAÇÃO E TRANSPORTES' DE EDUCAÇÃO C~L~URA E
DESPORTO; EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54) .'ART. 24,11))

,'PfOJSlo micialpubiicsdo no DCD da 2410411999

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE VIAçÃO ETRANSPORTES

termo de recebimento de emendas
- parecerdorelator
• subslíMivo_ofereci:Jo pelo relator
• tenno de recebimento de emendas
• parecerda ComissAo
• substrtutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDESPORTO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE La W577199

Nos termos do ar!. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, oSr. Presidente determinou aabertura" li

divulgaçio na Ordem do Dia das Comissões ' de prazo para

apresentaçio de emendas, a partir de 18105199, por cinco sessões.

Esgotado oprazo, nIo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da COlltildo, 1111 25 ele maio de 11199

~~
Secretário

u~dolI de rlII1Ol1l8 mundial. como Slanford. Yale. HIIW8n:l • CoIumb1a.
/lllII EsladoI Umclos. BoIbonne. na FI'8IlÇ8, HalcIeIberg. na AIamanha.
Salamanca, na Espanha. e COImbnl. alO PoIIugeI

Nunca enIre!IInto ditltanctou-.e do Brasil M longo de __ 87
lIl'1OII de vida, Gilberto Freym COII8InJIu um retrato Pf8Clllo doa fundllllllll'llXlll da
SOCKldade braaiIeina Em lIU4 vAlIa ob/1I. com~ta de cerca de 80 tflulo&.
cleaUlca1Tl-M IIYI'OS como Sobrados e Mucambos, Non:l8llle. Ar;úcar. Regiio e
Tradlçlo, e IngleleB no Bmil, além da Casa-Grande & 5enzaIa. Esle ~Illmo,
conaoderado por mul!Os sua obnl-pnma. estuda .. formaçJo da lOCMIdade
blutleira, analo8anele a pIMOOÇlI do elemento negro e 8UII contnbulç6o para a
noua cuflura

Para esta Cala, a figura de Freym tem irnportincla pecuIi....
potIl ale ll><BrC8U, entre 1948 e 1950. o mandato de Deputado pelo Eatado de
Pernambuco Como Conlltrturnte. b respcllIllával pela l1ldaçlio llnlIl da
dlsposrtlVOs relallVOS à Ordem EconOmica e Soclal. al6m de ter aprMOIlI8do
prOjlllO da leI que resultou na Cliaçllo do lnatrtuto JoaqUIm Nabuco de
PeeqUIS8S SoclaIa, S8dledo no Recife

Em reconheclfl1llnlo pela sua obra, Gnberto Freym bl
l1orroeMgeMo tnúmeras vezas no decol11!r de ..... vida. com l1on<llnu poucas
vezes CllIIotgadea Podemos citar. apenas a título de exemplo. o 'PrimKl
ArnsfieId-WoII". de melhor trabAlho mundial sobre reIaçõe8 entrII llIÇM.
conferido a Ceea-Gnande & senzala, nos Eatadoa Unidos, em 1981. e o titulo
de Sir-Call8let1o Cornaodante do Impérlo Br1tAnlco. contendo pala Rainha
Ebzabeth 11, em 1973

Entretanto, ...... Il'IIncIe 0_ lIClClIII e escntar
pemambucano ainela 010 Ieye. em lua l8mI nll!Bl. homenagem que lhe
perpetu_ o nome na memó<ia das \lIIflIÇÕH vinclouraa. Cooald....ma.. potIl.

mu~o oportuna a mlCl8lJV8 do nobre Deputado José Chaves que. aprovai!anclo
aa do lIIlSlljo das c:omemoraçllee do <lIlll!DIWIo do n8IIClfl1llnto do Meftre de
Aplcucos, a transcorrer no próximo ano, bAm como da atual amplijlÇlo •
rnodIlmlzaçiio do Mroporto Intem8CIonel dos Guararapea.~ propor..,. lIJe
dado o nome de Gilberto Freyre

Temoa. entretanto, um ponto Importanta .. contlidenlr Por 1o<ça
de tratado Internacional. o Brasil obnga-H a dMlIgar em documento tácnioo da
uso IflIernec100aI os nort1M e códagoa doa ae<ódrornos e aeropor!olI 8ICUadoa
em tarnl6no I'IIICIonal. Qualquer muclançll de deeignaçio doa rMlm". IlCItrrela
a neceuldade da provld6nciea, que Incluem modificaç6es no IndicllIivD da
chamada dos 6rgllos respons4wHs pelos 8eMço8 de Tráfego Aéreo e
mudança. noe ballCOll de dadoa doa órglOll oI'iciaio, 8IlVOIvendo li alteraçIo ele
manu..... cartao -.m6uticao. procedimentoo de rIIIV8g89Io. de pouso • de
dllCOlagem. CUJO cuato corre por conte de quem propOe li alteraçio

Para contornar BOM problema, tem-... opIado pela altametlv.
de manter o nome o1lcial do a«oPOflo. lICI1lII08nbJndo o nome da
peraooahclacle que "" deseja homenllll'l"". Aulm. no caao em exame. !ll<i que

UI' adotada 11 denomlnllÇlO .Aeroporto Intemaclonel do R8dfe - GIberto
Freyre. EntencIemoa que. deaaa forma. conclIlaremos li justa homenagem
pretendida. com a ntlClllI8Icfade ele avller cIMpHaa dlllcelo da _ auportadas
pelo Pai. no momento atual.

DílInle do e>cpoU:l. naquilo que competa a este Comlullo analisar. oomoa
pela apl'OVllÇllo do Projeto da lei nO snl9fJ. ne folTl1B do Subatltu1lvo que a
MgUIr apt8ft4lOlllmotl.I • Relatório

Chega a esbl ComIl8llo para anélise de mérito a propoelÇio
em epipfe, que 18m por: oqetivo dar o nome de GiIbel\o Freyre ao Aeroporto
ln!lImlIcion&l do Rde, revogando aLei ~ 1.909, de 21 de jutoo de 1953, que
'ciapõe soI1ea~ dos aeroportos eaeródromos nacionais',

o l'lOlwe Autor, DepuI8do Joaé Chave&, Justifica sua iniciabva
pela necessid8de de prestar ao iIuIlre sociólogo, por ocasiAo do centésimo
anivllrúrio de lMlU naecimenlO. a <XlIlIelllOOIr-se no pniximo ano, uma
homenagem àaIIuna de sua M1lpOI1Ancia,

t«l decaTec do prazo regimental, a \lfOIlO8içio nio~

-~~7iii
Deputado O DO

lator

5ubatltutlvo ao ProJeto de lei nO '577, de 1999

de 1999

emendai.

11 ., Voto do Relator

Tm! razio o f<JkK quanlll à impollincia da líQura 00 fIOCiólogo
eeeaiIllr GibeOO Freyre pera nio apenas o EJIado de Pernambuco como a
llIÇIo braBiIeira COIlIO um todo

NIIcido na cidade do RflClfB, em 15 de março de 1900,
GíIlelIo Freyre lIlPU jl8l'll os Estados UnIdos lOS 17 anos Naquele país,
bIcIlnIou-Ie em ArIIls Liberais, especiaIizandI>se em Ci6ncias PoIiticas e
Socilis pela Univel1ldade de B&y\Qf. Em seguida, canplelOIl os estudos de
MeI!rIIdo e Doukll'ldo em Ciêl1das Politic8s, Juridical e Sociais na
UnMlfIidade de (:dunilia. Dedicou-se a pesquila em vários oentro6
uoiverlilírios lllI'llpetJ8, tendo atuado como proreeeor convidado em

Denomina "AM>porlo Intamaclonal doa
Guararapea - Gnber1ll Freyre" O MIOpOIlo ofluado na
cidade do Rllclfe. Eatado de Pemambuco.

O CONGRESSO NACIONAl dacnota:

Art. 1" O Aenoporto Inlllm_1 doa GUlarara""", localizado na
cidede do Reclfe. Eatado de Pernambuco. p...... a denominar-se .""roporto
Intemeclonal do Recife- Gllber1ll Freyre".

Art. 2" Esta lei entra em vigor ne dela de .ua publlcaçlio,

Sala da ComlsaAo. em JI) de~ de 1991/

_k
Relator
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 577199

Nos tennos do art. 119, caput, ", do RegImento Interno

da CAmara dos Deputados, o Sr. PrllSldente detsnnlnou a abertura 

e dlwlgaglo na Ordem do Dia das ComlssCies • de prazo para

apresentaglo de emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a

partir de 13108199, por cinco sessCies, Esgotado o prazo, não foram

apresentadas emendas.

Sala da Comlsslio, em 20 de agosto de 1999

c~
Ruy~prUdênclo da Silva

'-secretário

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comi.sao de Viaçao e Transportes, em roun.ao
ordlnána realizada hOje, aprovou unanrnemento. com subslJtultvo. o Projeto de Lei
nQ 571199, nos termos do pareeerdo relator, Depulado Antômo Gemido

Esttvemm pmsentes os seguintes Deputado.
Marcelo Teixeira - Presidente, RaImundo Colombo.

Mário Negromonte e Chico da Pnncesa - Vice-Preslden!ell, AntonIO Geraldo, Ellseu
Resende, Igor Avehno, Ildefonço Cordeiro, Lael Vaoslla, Alberto Mourto, Domlclano
Cabral, Edinho Araújo, Glycon Terra Pmto, João Hennque, Chiquinho Feitosa, Feu
R088, Romeu QueiroZ, SIMo TOIT85, CMas Santana, Luiz SérgIO, Phllemon
Rodrigues, Teima de Souza, WelIlnglon OISS, AIrton Cascavel, João Tota, José

Chaves, Paulo de Almeida, Dul"o Plsaneschl, Nauton Lima, Gonzaga Patnola,
Pedro Chaves, José Borba, Barbosa Neto, Ca~os Dunga, Or, Heleno, Rlcarte de
Fl8llas, Sérgio Reia e De Velasco.

Sala da ComISllAo, em 22 de sete

~ao~OBAA
bdenb

SUBsmUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Denomina "Aeroporto Internacional

do Recife • Gilberto FntyT1I" o aeroporto
da cldada do Recife, Ealado da
Pernambuco.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. l' O Aeroporto Intemaclonal das Guararapes, localizado na

cidade do RecJfe, Estado de Pernambuco, passa a denominar-se "Aeroporto
Intema<;ional do Rec~e - GilbQrto Freyre",

Ar!. 2'. Esta lei entra em VIgor na data de sua publicação.

Sala da Comissão. em 22 de setembro de 1999.

,~
Presidente

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 577·A,de 1999

Nos lermos do art. 119, "caput", I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aSra. Presldenta
determinou a abertura • e divulgação na Ordem do Dia das
Comi~sóes • de prazo para apresentação de emendas ao projeto,
apartir de.04 de novemb~o de 1999, por cinco sessões. Esgotado
oprazo, nao foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 1999

I) O.
V\};, t3./J.<..;,l

Carla Rodrigues de Medeiros
Secreruria

1- RELATÓRIO

o Projeto dG Lei 1\' SrTl99. de autorta do Deputado José Chaves
objetiva daromlnar GI:bi!1b Frejml o Aeroporto InternaCional do Recife, PropOe a
revogação da Lei n" 1.~'. de 21 de junho da 1953, Que dlspOe sobre e
denominação dos a"mpollol e 88ràdroll'lOa nliclonllll>.

Ao JU9~flcsr" ,mpollincla da homenagem de.!aClI I) Autor:
NO asr:rhor a IJQCf6lc.g0 GIfbarto Fntynt

l,llpfiml;; a $11/; obra um. Vide pod/JrtJIJa • Mglnal
c/i,lti /lmdamontoli da aoclftlada bni.u.irll. SUII
m"nall[lllnf NII"__u um dM.ar th 'gu•• n.
".alu(l'o cultural do BrNll " contrlbub.J para que o
".ta "'cano... .:om malc confiança seu papel no
mundo madama.~

Olstnbuldo Inlclalmante a Comls.ao de Vlaçllo e Transportes,
recebeu parecer favorável, por unanimidade, nos termos do Substrtullvo
apresentado

Nesta Comissão foi aberto o prazo para apresentaçAo de emendas,
a partir de i)4 de novembro de 1999. Esgotado o prazo, n~o foram apresentadas
emendas.

É o relatório



12882 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

H. VOTO DO RELAT<lR

Ao designarmos um prédio, uma via. uma cJdade pelo nome de uma
pessoa estamos nAo só Identificando um bem público como prestando uma
homenagem, por !ell'lllO Indeterminado, a alguem que lenha se destacado na
pollUca, nas artes, na c<êncla ou que tenha elém de tudo pmstado relevantes
serviços à sociedade onde vIVe.

Gilberto Freyre. nosso homenagelldo, na_u em Recife. no dia 15
de março de 1900, filho de Alfredo Freira e de FranolsC8 de Melo Freire. Seu pai
foi magistrado e professor ootedrállco de humanidlldes .. de dIreito na Faculdade
de Ol1'8rto do Recife Sua formação educac<onal ,"fC1lIl foi fefta por professores
estrangeIros e posteric.rmsnte estudou nos Estados Unidos e E:uropa onde se
munIu dl'l uma impAl:àvel formaçAo em sociologia. notabJIau.ndo-se como
soc!ólogo e entropólogi:•• mas a extensão e vanedede da sua obra fazem com que
ele seja, também consMlerado historiador. escrltor. pensador e pintor,

É autor ele mais de sessenta livros. doutor honoris causa em
dlveraas universidades brasileIras e ,"!emaClOnals. grande protagonista da cultura
bralkira, como Bscilor e como ator. Como atoe po!\:!IIe ,n1luêIlc1ou poItticas
cul!utIllI. criou Instituições e promoveu a dlvuigaçllo do Brasil. no eláarior Como
eulof. peloIIlmportantes lIVros que 8llcreveu como Vida social no Bmll nos
~ do Mculo XIX (1922), C.aoGrande a Sanula (1933). Gula Prático.
Hlst6rlco a 8tIntlmental da Cldã do Recifa (19~l. Sobrlldoa e Mocambos
(1936). Nord..ta (1937). Açucar (1939), Ordam e Prograaao (1959). dantre
outros. RelIaIam a !e".. a vida, as coisas, os ammas e 011 tatos do cobd18no de
luta pela organização de uma clvlllzaçAo nos trópicos. Em 1926. no RecWe
0IQ8Il1:too o , CongraSll<1 Brasllalro da ReglOllalismo. da tend6ncl8S contránas às
d8 llemMll d. Arte Modema realizada quatro anos antes .m Silo Paulo Lançou
o ....nlfMlo Reg/onllhslll, traçando as bases de valoríZllç/lO da cunura do homem
nordestlno. exlltalV:lo .",us háb~os e costumas, o seu saber e o nu fazer.

JoIge Amado tecendo comentános sobre C.....Grand•• Sanzala
mandeatou profunda admlraçAo pela obra. ressaltando o esplrito revolUCionário
do 8lllllr, tendo papela!gumas vezes subversIVO. pois abOlI caminho para os mais
V8IIIlIdos estudos. levantando dúvidas a dl8Cl1SSÕ8lI. Ressaltou·

"Nlo sti s. jl .a ..tudou • situou. Import'ncla d.
Gilberto Freyre no ptOC...o d. dfImoc",tluçlo ds
cultura no 8",111. Os enlll.tal, OI 1Il1o",. de
estudos, os soclólllllOC, os crltlcoa, os
antropólogos. todos os q.- nlo ftCf8VM1 flcçlo •
po.sfa (...... tIImlJlim) ..tavam na obrlg~'o d.
... juntarem. f8unll'lm um dlnh-'tlnho •
levantarem, 1/11 praça plÍbJlca. paio meno.. um
busro do homem di Aplpucos."

Henrique Mlndlln escreveu "Gilberto Freyre e os arqUitetos' e
ranallou a "a B\llIllU>nada defesa dos valofes tlPICOB do Noroeste. em todos os
setonta da vida coIJdianll, mesmo aquele•• à primeira Vista. mais comquelros·. O
fan6mano arqulleturel e urbanr.tlco está retratado em sua oóra de!lde o menor
dIáIhe como "s rótula. o carramanchlo, alii a cau.. mall remota ou a
_aqufncla mais profunda, por ax.mplo. a mudança progressIVa da
altUlH;lo da mui".,.. rwtItJtJda n. e.sa; ••sslmn~/lo lICoI6gle. dos padróes
1JIf1~.Is; a pt'OP<Jslçlo da um. nova poJltJca di at1Jculaçlo e de
lntegraçlo do 1MIo urbano a do quadra rural".

Eduanjo Portella o chamou de "arquiteto com multo de
v/$/onlr/o" e qoolOube melhor do que n,nguém valoozar o romance regionalista
nonlflSllno.

ArIano Suasauna ao se remnr ao seu romance regionalista. destaca
que ., prat:lso porRm lembrar qu. GIlberto t=r.yre tinha qu. adotar, nesse
lempo, uma posIçlo do- pro"'a, prwg.ndo no d.serto: .1. ptWClllvl prov.r
de fJUIIlquer modo qu. • poslçlo /'IfI/onallsta Sl'a legltlm., sofri••0 vf.la
dIaprauda, • tinha de c.tar, aquI. ali. os lXemplos de qUfl nse.asltava
".,.. c_rter /I ena/nar".

Transcraverodo do lIVro "LeJluras Brasileiras" de Manza VelOll<l e
AngéIICII Madeira podemos dizer que na obra de Gilberto Freyre

"OI e/emantoa centrais alo • c..., a "'mlll• ••
".nanalldada. A persanldldad. • vlst. como um
todo, " "x/ate num' ".npecflva aapeclflca. Na
c.... rec.~ao mundo. NI f.mll/a, a. multlpllc.
" s. crla um mundo do homem. NI ".non'/ldad.,
há o "m:ontro • o conMclmento do homem com o
mundo".

Freyre prefena apresentar-se como escntor e nAo como sociólogo.
Haja. também é considemdo o precursor da ecologia no BraSil, ao denunCiar em
seu IIYtD "Nordesla", os estragos causados pelo cultivo do açilcar na Zona da
Mata.

Teve importante particlpec;lo na poll1lcll brMlleIra como constituinte
em 1ll4ll. quando ap"",antou emend.. de imP<l<\*lda aodaI6glca ao projelo da
ConeIlIUIç6o. tendo sido msponllável pela l'IóaçIO 1InIIl 00.~ IlIIatIYos
• ord«n eCOn6m1Cll e IOcial e aos dilllllDs 00.~. em 1lMll. quando
<i.~lJ\8dO (ederal. apnssentou projeto de Iel no COl'Ij;PIIO N8llll:lM1. criando o
Ins1llulo JoaqUIm Nabuco de Pesquls.. Soci.I•• oom ude em Raclfe. a1ual
FundaçAo JoaqUIm Nabuco. "destmado a pesquisar as condlÇOe!l da vlde do
lavrador a do trallalhador cio norte agl'Ílno do pais"

Gilberto Frelrre esteve ligado. até a sua morte. em 1987, ao Recife
Era corno diz Edson Nerl' da Fonseca, Professor da UNa. "uma IIIIIIÇ'o .0
momo Illmpo sanalUll a m/atlca. S..,su.' porqua ./a dIalogava com as
águas, o arvorado. a Ii Ignt/as vtihas, como •• tJwlsem alml. Ullaçlo

misllcJ, porque ele cIIsH que se fosIe viver noutra cidlde esmrl.
con1rlritndo oplano divino que ofez nascer no Recife".

Homenageá-lo. às vésperas da comemoração do centenário do
seu nascimento. dando seu nome ao aeroporto do Recife. é etemi2á~o. pois foi o
seu maior intérprete. Assim disse certa vez: " AqUI/ll chega de avllo, oRecife
se oferlce com todi a lua beleza de cidade veneziana, boiando sollrll as
águas".

Do ponto de vista cultural eeducaClOllal esta iniciativa tem nosso
irrestrito reconhecimento eapoIO pelo que Gilberto Freyre representa 110 contexto
socioeultural btasdetro.

Como aalteração do nome de um aeroporto tem implicações fora do
pais, por força de tratados tntemacionais e há recomendação expressa da
Comissão de ViaçAo eTransporte sobre oassunto, votamos favoravelmente, nos
termos do Substitutivo apresentado naquela Comissão que de aCOfdo com a llO'Ia
redação sana as eventuais dificuldades que podenam adVIr do fato de não haver
remissão adenominação anterior.

Sala da Comissão. em .2.9 de~ de 2000.
o 1 I1(" i\;t '(

',-10''- \ f: I i1\.\ Z-----r.:' )
Deputado JOEL DE HOLLANDA

Relator

COMISSAO DE EDUCAÇÃO: CULTURA EDESPORTO

PROJETO DE LEI N' 577-A. DE 1999

111- PARECER DA COMISSÃO

A ComlssOO da EducaçAo, Culltxa e Desporto, em reooAo
ordinána reall2llda hofe, aprovou, tnlnImemente, o Prllje\o de lei n' 577-NS9, com
adoção do SOOStl1ullvo da Comi$$Ao de ViaçAo eTrBCIspolte, nos termos do pacecar do
RellltOf, Dep.!lado Joel de HoMIrlda

EslIVe1llm presentes os 5enhores DeputBdos Ped'o WilllOrl,
Presidente Gjmar Machado. Mansa Serrano e Nela RodoIfo. ViCO-Presiden1es, AdelTllr
Lucas, ÁtN~ ura. CeIcrta PiOhelro, Eslher Gi'OSSI. FláVIO Ams, Jonival Lucas Jünior, Luis
Barbosa, Mana Elvira, NJCB Lobio, NlllIOrl 1'1110, Osvaido BioIchl, Osvmdo Coelho, Paslcr
Amal'lldo, Paulo Uma, ReoaIo Silva eWalfrido Meres GUIS

Safa da CominA0. em 29 de março de 2000
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'PROJETO DE lEI NO 637"", DE 1999
IDO SR. FLÁVIO ARNS)

0iIplle 80llre o~uete ~~ pecuniálias OIioodas da Cllpl8çI3 eda ""'"""""
rectnos no MlbiIo do ~ema Financeiro da HabitaçAo (SFH), do Sislem&r_de
5aneemen!o i~~) ~ do Sistema de Fmanciamento IJlIOOjiário (SFI), &nos débitos multa:
de decfs&s Judiciais, .& ~ 0U1ras 1JOVidências; tendo perecer da Comissio de FIIl8IIÇ88 e
~,~ n&l~ da matéria com aurnerm ou dimooiçrMl da receiIll 00 de
- ~1ClIS, não cabendo pronunciamento quanto à adequaçio finInceira e
orçamentária e, no ménIo, pela rejeição deste edo de no 794199 .......oAA (........... OEP
JOS~ PIMENTEL). ,.,............ ''''''''''. .

{M COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART 54)· ART. 24, 11)

~ inicialpublicado no OCD de 1M1411999

PIlljeIo epensado: PL 794AI9 (DCD de 2&Wd9)

PARECER DA COMISSÃO DE RNANÇAS ETRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

·tenno de recebimento de emendas
•pncerdo reIalor
•parecer da Comissão

cOMlSSAO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 637'"

Nos le!mos 00 ar!. 119, I, 00 Regimento Interno da cnra dos
Deputados, oSr. Presidente delenminou aabeItur8 e<iYulgaçIo na Ordem 00 Dia das
ComiSIÕEIS de prazo para~ de emendas, apri' de 03I0OI99, por cinco
sesslles. Esgotadooprazo, nio foram recebidas emendasao~.

Sala da GaniIsIio, em 10 de 8gOItO de 1999.

\- RELATÓRIO

oprojeto em queslIo estabeleca no seu ar!. 1° que só a

variação nom&1al do IGP-M, (ndice Gelal de Preços do Mercado, calculado pela

Fundação Ge!úrJO Vargas, com exceção do reajuste disciplinado pela Lei nO

4,591164, que 'dlsplle sob!e Ocondomlnio em edi1icaçlles e as Incorporações
inobiIiárias' poderá reajustar as obrigações pecuniárias oriundas da captação de
recwsos no AniliIo do Sistema rlll9llceiro da Habitação - SFH, do Sistema
FmanceifO de Ssneamel1to - SFS, do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empiéstimo - SBPE, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço· FGTS, bem
como das operações de financiamento imobffiário no âmbffo do Sistema de
Flnaneiamento ImobHiárlo- SFI.

A&lda, que, no caso de vir aser extinto o IGP-M, ou nA<

esteja este fndlce dispcnlvel para sua utilização oportuna, o mesmo senl

substituldo por outro que reflita adequadamente as variações do poder aquisfilVo
da moeda nacional (§ 1·, art. 5"); que o reajuste pelo IGP-M aplica-se aos
negócios jurldicos em gelll (§ 2", aIt. 1"), e, que, no âmbito do SFH edo SFS,
toda cap1llçllo &aplicação conterá, obngatoriamente, cláusula de reajuste.

No seu art, 2", a preposição estabelece que o IGP-M
substituirá aIR - Taxa Referencial de Juros para todos os efeitos eem todas a
8UII! aplicações legais, Vigorando a sua substituição para os depOsitas das
caldenelas d& poupança, com rendimento mensal ou trimestral, a partir do
prineiro perlodo de rendimen!lls que se Inici! na sua vigência.

Nos demais casos, em subslrtulção a outros indicas ou
taxas que estiverem sendo utilizadosatitulo de reajuste, atualização ou correç!io,
oIGP-M será aplicado, apartir da sua Vigência, pro rata tempore, epor períodos,
nos futuros contratos, livrImenIe pactuados entre as partes.

No ar!. 3D fica estabelecido que os depósitos livres em
cadernetas de poupança renderia 0,5% (melo por cante) ao mês, e, no ar!. 4°,
que os débitos de qualquer declsAo judiclaJ, inclusive custas e honorários
advocaticios, seria reajustados &renderia juros de acordo com o estabelecido
para os depOsilos livreS em cadernetas de poupança de perfodo mensal.

AJJ projeto de Lei ri" 637, de 1999, foi apansado o Projeto
de Lei no 794, de 1999, do nobnl Deputado Adolfo Marinho, que 'dispo! sobre
reajuste do saldo devedor dos contratos habilaclonais do Sistema Financeiro da

Habitação (SFH) edá outras providências',

Eate projeto estabelece que os saldos devedores dos
contratos de mútuo, formalizados no âmbito do SFH e lastreados exclusivamente
em recursos do FGTS, destinados afinanciar aaquisição de bens Imóveis, serlo
rnjuslado1s, anualmente, com base na variaçlo do INPC • Indica Nacional de
PrBço8 ao Consumidor, divulgado pelo IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e
EIIaIlstica, ou por outro que venha substilul-Io desde que este reflita avariação

do poder aquisitivo da moeda em curso no Brasil.

A proposiçio apensada veda também a aplicação da TR
JlIlI atualizaçao monetâria dos saldos devedores &reaiduals dos contraIos de
mútuo acima referidos, estabelecendo que os recursos do FGTS seria corrigidos'
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_Imen\e pela ~arllçAo do INPC, IlClMcldos da !al<a de lUrDI anual de 3%
(lrk por cento),

Os nobres autores, tanto do prajeto principal como do
apenndo, Ideam auas proposlçõea argumentando, basicamente, qua a
apIlcaçIo da TA aOl ftnanciamantoa habllacionall tem o""radO, da forma
lIllCCfChante, 81 famlllu brIlalle""a que 111 u1Ulzaram de linancl.mantOl do SFH
J*a a aquillçlo da c_ própria

No PlUO reglmentll nlo f1>ram ap<eaenlatlll$ emenda. ao
PI. n" 8371ll9.

11. VOTO 00 RELATOR

Cabe a MIa Comlo"o de F""'1lÇU a TribUtllçlo. al6m do
_ da m6rlIo, lPlár a proposta quanto i lIUa lIdequaçlo orçamentiria e

r.nanc.lra, confcIme p(IV6em OI 8ItI 32, IX, 'h', e 53, 11, do I'leglmanto Interno
di CImara doa !lIpuIIldoI. Neue Hntldo, somenta aquelu pl'OpolllÇÕel que
k!lpolIiem l.ll1llIOOl ou dlrnInuiçGo da raeetla ou de despesa pllbllea sullrn&lem-se
iquIIa ipl'8Cl8çIo.

() exame di mI!liria objeto do PL ~ 837199 coloca em
evldtnela que I _ nIo !em repen:-ao direta O(J Indlreta no Orçamento da

UnIIo, tendo IfIlloII/l8flSI na órbitll dai ral&çOes entre u partea eonlralanlas

di openIÇOea junto ao SFH, SFS e SFl. ao dalin~ a forma báIíea de rea]Ulte das

~ dMaal opIIIaÇ6tI, o que vale tambtIm para oa BnClll/Ol mullan....

di dIcla6ea lllCllelala. I' """"'" 0C<lml em relaçIIo ao PL ri" 794199, apenaado,
di aUIoltI do DIpulado Adolfo Marinho, poIa o rneamo, embota embaudo em
dlfnnIaI!Irrrloa, poaaul Nnhr oIljaIo.

Quanto ao m6dt0, ti n--'OO lKullar que a grave

qIlIIIIo IntrInteClI, tIrto ao projeto principal como ao que ll1e foi apensado, ti O

cleaoompuIo que hoje ae lIeIltlea entre OI ..Ido. devedorH doa ftnanelamentos

do 8FH, eontratadoII n'3 Pleno da Equlvallnell Salarial - PES ou no Plano d.

EquivaI6nClll salarial por CI1l8goria ProfíaslOn.1 - PESlCP, o valor de marcado
doa _paetlvoa fm6ve1a " o da pre....çee. _""aio

Da mutuário. vinculados ao PES ou ao PESlCP, e que nIo

oontam com I prollçlo 00 Fundo de Equlllll6nCla de VIÓIÇ(* Salanais • FCVS,

enoontram-ae hoje numa lnaegLltlls~o

Como "l8be, dMde 1986, acima de detemunado valor de

t!nancilmento, e a parllr di 19113, de1inJtivamante, nenhum conltlllo de

lInatx:larnenIo habltaclonal. no Ambfto do SFH. foi formallzado com a proleçlo do

FCV8, que quitll eventuais ..Idos devedorea remaneeeentu ao final do prazo

contratual.

Dana forma, eaI>tI. a partir daquelas datas. aoa próprios

lI'lIllu'rloa pagarem OI lIIIdoa d8Yldorllll remanelC8lltel atrav6ll di novos

lInanclamenloa que leria obrigados a contraIIr no tInaI de aeua contralos, por

lIOYO prazo nIo auperIor. metade do orlginairI'IerD HlabeIeeldo.

Atualmenta. e ainda no eu~ do prazo iniciai de lIllUI

ClOI'IIIalo&, OI mutuãrloa 'MeUIadOS ao PES ou PESlCP "*" lendo IUU

~ lIIlIjuatacIas na m.na P/OIlOI9IO • frlqll6ncla doa ....UIleI de nu.
SIItrlos, enquanto OI~ ..Idos clevadOllle o alo manulmante, com
beM na lR- Taxa RefaNn<:lal

A TlIlla RÃlI8lICIal de JUI'OI-m- 101 inalllulda pela Lal ~
8.1n, ele 1" d11Tl1lrÇO de 19111, raaullantAI da eonwra&o da Medida ProY*órla n"

284, que estI.beIeeau "'lI.... pa<a a dealrldexllçlo da eooaoml•• A TR foi

dtftnlda. no Ill. 1" daquela lei, como 'calculada. PIlli' da fIIl1lJIlII8ç1o menuI.

liquida di~ do. tlepMitoa a prazo ftxo capIados nu aQIInclu doa

bIIncoI oomercIaIa,~ de Inveatfmanto e baneoa maItfploa com eartaIra
oomarcial ou de~ lllou lfluloa pIlbIlcoto t.derala, di lICOIllo com
mMocIOIogla a _ IplllVIdl paio ConuI1o MoneI6rlo NaoionIoI". Trem-:
pcatanlO, ele lllNIlIXa de jUllOS, nIo di indexador lnIIIclonãrlo.

A concepçlo do Slsblma FinanceIro da HabilaçAo _

como preoalto b"Joo a manutMçIo do poder aqulollfyo doa depó.itoa, o que

vinha sendo r.Ho com all!lllzaçAo de um Indlce buardo na lnflaçlo, A dlfenlnça

a""" aa ta... da jUl'Dl ",.Is aphcadaa nos financlamentOl e no. d"l'6trftla doa
POUpadoM& remunerava OI agentes flnanceiros

A InstrtulçAo da TR lOITlp8U com e.... principio, poI', em ..
ltIIlando de uma !lIXII búlCl de jUl'DI. quando sob.... era alo aplleadoa OI jul'Dl

contraiu... do SFH, temoI entlIo a InCldilncla de juroa aobnt JUl'Dl.

O advento do Plano R.I, em julho da 1994, lIgl'll\IOlI •

artueçAo~ eonItIIloa. polo. objetivando eon1rcIar a demanda deeorr.nte da
...tabUlzaçlo da moeda. O Governo adotou uma polltlea eeonOmiea com juroa

_lo butante e\eo$jOl O efe~o dHae am>eho monetário, por 1n1llrm6d1o d.
meIodologra de _ da TR, tranaferiu-ae Illt*gralmenbl, e da formll daflnllfva.

para OI .aldoa devedoraa doa eonItIIloa habllaeionalo,

Por outro lado, aI6m d. nIn prolaçfoo do FCVS, um outro
fator velo a contribuir pa.... e atualailuaçlo doa contralos hllbltacionala: OI efeIloa
cio Plano Real IObrlt o tIrI'IIlI8QO e OI ..Jãrioa.

Anlm, a eombinaçlo do ruJuabl doa uJdo. devedores
poN TR com a~o do mutuállo pelo ..Ido devedor tHldual, com a
eqUlVBlInaa _ria~ ainda garantida na rnMlria doa oonItIIlo. habltaclonaIo, e

CClfTl U r8duçOM unia ruultanl8tl da atual polltlea tlCCnOmica, conftgura 001
quadro de """" anunciada do SIalema, .,..,. aIntomaa já 110 pert:eptlvela.

eon que. em funçIIo do corlurrftl de

falD_ acima. as preeta96n habllaclonllls ellC<l/llnll'll- proplXtllonalmenle

cllprimldaa em relaçlo ao valor leó<leo doa ...... rwpeetlvOl p/anooI de
ptogamentoo e, eonoeqOentemente, o Slolama Flnaneefro da ~,
cetla_, en_ 8dmlnllltrllndo ume grande quantidade de er6dIlos ~O&

quaIa o ..Ido deVedor eonUbIl do flnanclamenlo jã .upera, ern multo, o Y8Ior de
mercado dO lmóveI Ora, .. pIllItaç&o 8WlI/amenle paga nIo lelI1 como
amortlzar o utdo dllVedor corrente. cuja tandIncia tllem........ cada _ maior, e
_ ~to extraoRlmátlo do aaIdo d_ lã _ a impclUIbIldada

de o mutu'no, ao flnal do prazo contratual, raflnanelar o uldo cl<Wedor _!dual

por abllOlullt IllIIJfiefêncle di capllCldada de pagamento, 8IIllImos caminhando
para o impuae. omais tardar, ao final do contraio.

Como os prazoa de financiamenlo no SFH chegam a
alcançar 25 .no.. eatIm._ em 20 anos o prazo médio _

tinen_ e levando em conta que a proIIçIo do FCVS nllo pnwaleee,
dentro de fun/tetl, dePt 1988, _ Impa.... deverá apnllelllar-ee,
~e, a partJrdo ano de 2006.

EJla folga temporal. porém, nAo tem luavaado a III1lIOstia
daqueles mutuárIOS que, ciftde agora a cada vez em maior rnlmero, vtm
exigindo. na luta pela pl'llMl'VeçAo de suas _. o eatabeleelmento de med1dIs

que I'f1I'Ilnam aquela lndMejada sltuaçlo. E, neate contexto, J'IUUIl1H8, a
preocupaçAo com a queallo ti tamb6m dOI agentes ftnaneeltos.

Nos~ que eonoederam, em que 0CCllT8

equdlbrio entre o..Ido d.-lor e o valor da meroado do imó\lel, por certo sabem

a. IIQtlI1llla finanealroa qll8~ haverá inlIllMsados em adqulri-Ioa. NeIea,
ooortendo a Inacllmplancla. o mUllJário poderá transferir o lmIWel I ten:eiroI,
IlIIrando-ee da cobrança judlclal E.-mo se eata cobrança voar a ocomr,
Implicando a retomada do Imóvel. com a lua rr.<enda. oa agenCM flnancelroI
pequeno ou Il«lhum prejurzo _ que aaaumlr.

ComJdo, quando OI saJdoa devedoIM~
foram IUpIIlOrII ao valor de lTIIIIcado doi mpICt/VoIlmóveIl. fflIIbIIzIndo I
_ comeraallzaçlD, aabern lamb6m oa agenl&e ~naneelt'oa que reatarí _

mutuirioa, moamo iqueln bem inlenclonadoa que nAo puderem OU nIO ..
inteIeI..rem em l'lII'Inancar o dtIbito tHldual, lIUbmeIerenHe ã exeeuçIo judicial
OU exlrajudiellll.

É neeenãrio etelanK:er que a daçIo em pagamento - Ul1II
lOIuçIo pacIIIea para a qUlltlo - nAo vem Hfldo admItlcIa pelot agenIII
~. taIm na aença de que laIo enaejaria uma lndeaejada • maciça
devoIuçiIo doIlmóYelI por palie dos rnutu4rloa.

Neole oentrio, há que n rMUltar ainda o gl'lllde
peradoxo: lpÓI a rMomada do 1m6wI. o moamo deYenI .... eoIoeado i venda,
pala inIlfluI90ea flnan<»fraa, pelo .... pntço de _. ou ..' com a
-.cio de um lmIlulm conIibII oa" ela. E.. oralutzo .. etlI'IVeIIIdo Ill'll



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta·feira 30 12885

desconto para o ex-mutuário no final do prazo contratual, talvez adequasse o
Irnóvel às suas reais condlçOes financeiras, favorecendo o refinancIamento do
aaldo remanescenta.

Portanto, se para os agentes financeiros uma perda Jã se
configura liquida e certa. devem a eles também Interessar medidas que possam
suavl%â-Ia.

Vánas Inlclallvas parlamentares, têm objetivado a soluça0
do descompasso existente entre os saldos devedores no SFH, os valores de
mercado dos respeclNos Imóveis e o das prestações, propondo a substrtuição da
TR por outro indexador, como os PLs n" 637 e 794, ambos de 1999, ora sob
comento, ou ainda, estabelecendo uma reduçao percentual dos saldos
devedores desses financIamentos.

Entretanto, a substituição da TR por outro Indica que
passaria a atualizar os finanCiamentos habitaCionaIS tena, iniCIalmente, que ser
considerada sob os aspectosJurldico efinanceiro

Sob a aspecto jurldlco, a substrtulção da mdexador,
necessariamente promovida por lei, nAo teria eficáCIa sobre os contratos de
lInanclamenlo já existentes, porquanto a Con!ltJlulção Federal (art. 5°, XXXVI)

estabelece que a lei nao pmjudlcanl odireIto adquirida, oalo Jurldlco perfello e a
oolsa julgada Os contratos em vigor, assinados na vigência da atualleglslaçao,
constltuem atos Jurldicos perfeitos, sendo Intanglvels, portanto, para a legislaçAo
postenor. A tlllJlo de exemplo, lembramos que quando a Lei nO e.l77, de 1° de
março de 1991, introduzlu mochficações na Slstemâlica de atualização dos
corrtratos do SFH, o Supremo Tribunal Federal acolheu ação declaratória de
InconstItuclonalidade dos artigos que tratavam da matéria, justamente baseado
naquele pnnclplo conalltuclonal.

Do ponto de vista financeiro, a subatituição da TR teria que
leVar em conta que os lInenciamentos do Sistema FinanceIro de HabitaçãO sao
IaJtreados em recul'lQs OllllfOIOTl da sociedade. É postulado báSICO deste
Sistema o pnnclplo da equrval&ncla de Indicas de atuanzação monetãna entre as
fontes e lia aplicações doa recurso.. A alteração da fonna de reajuste das ,
apllcaçOel tem de .er aplicada tamMm '" carroçAo das fontes, que, no SFH, slo
o FGTS, poupança compulsória dOI trabalhadores, e a Caderneta de Poupança

que, pela sua simplicidade operacional e segurança, lem Sido o ativo financeirO
da preferênCIa popular.

Portanto, a retirada da atualimçAo monetária baseada na
TR doa finanCiamentos somente se viabillzarla concomitantemente com sua
retirada da correçAo do FGTS e da caderneta de poupança Esta é uma grave
queat.Ao pelas suas óbvias repercussOes.

Por outro lado, como os vános IndlDes econOmlcos hoje à
nossa disposiçAo, em função daI diferentes metodologia. de cálculo uliilzadas
pana a sua apuraçAO, nAo apresentam comportamento Uniforme, a subatltulçAo de
um por outro nos contratos de prazos longos, como são os habitaCionais, ao
contrárlo de uma solução, pode se constituir em uma noVa armadilha para os
mutuános.

No quadro a seguir reproduzimos a vanaçlio da m, do
INPC e do IGP-M, e parllr de julho de 1994 e até novembro de 1999,

1114
1m(loportlr

Porlodo I 1ndI.. doJulho) lH! 11H 1H7 lHa (s1j TOTAL
_bn>j

[l1l (A) 24Q7 3',02 .,M 6,N 7,70 5,73 12.4.1lít

INPC (8) '9,8 ~1.118 O. ~ ~.:l7 2,49 8.63 Sl,8S

10-nça Im pontO. 8,7 0.&1 O,, 5,4~ 8,30 0,90 ....'
pon:anI!JoIo(A.Jl)

IIGP-M '0,0;: '8, 9,20 7.7' 1,70 '7.07 ...
Como ae verifica, no período de julho de 1994 a novembro

ele 1ge9, o reajuste acumulado com base na TR superou em 42,31 pontos
pen:entuals o correspondente ao INPC.

Contudo, neste ano de 1999, até novembro, a variação do
INPC vem sendo superlor ao da m em 0,90 ponto percentual, sendo que e I

variação do IGP-M, no mesmo perlado, apresenta·se 171% supenor ao INPC e,\
da mesma fonna, 214% em relaçao à TR.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que os
finan ciamentos habitaCionais no SFH são formalizados por prazos longos que

chegam a superar os 25 anos,

Dessa forma, falos que se venficamm ao longo desse

tempo, pedem corrigir ou atenuer, nalllralmente, a situaçao dos mutuários como,

por exemplo, eventual valonzaçao da região onde se situa o Imóvel, anles

penférica e que, pela expansão da cidade, venha a S9r por ela incorporada. Por

outro lado, por uma série de outros motivos, as distorções dos saldos devadores

podem se acenlllar, em prejulzo dos muluárlos.

Por isso, no nosso entender, a necessária análise dessas

distorções, d9V9 ser remetida, com vistas á sua eliminação, apropriadamente,

para o nnal do praza contratual, evitandO-59 alteraçlles contratuaiS, substituição

de indlces de reajuste, descontos, etc.. no curso destes compromissos, J: preciso

lembrar que até o final do seu contrato o mutuário estará usufruindo do imóvel,

pagando uma prestação pen:enlllalmente estabelecida e atmlada à sua renda

famllíar. Esta clrcunstancia, que nao resolve o problema, mas o alênua, nos

garanlll, felizmente, precioso tempo para chagarmos à uma adequada soluçllo.

Nesse cenário, é preciso registrar que nao é fato novo a

consciência de todos desta Comissão arespeito desta grave questao relaclonade

eom os reslduos hebitacionais dos financiamentos do SFH, formalizados no PES
e PESlCP, sem aproteção do FCVS.

Em 27/10/99, malizamos Audlêncla Ptlbllca com apresença

do presidente da CEF, do secretário de polltlca econ6mlca do Ministério da
Fazenda, d,) diretor de normas do Banco Central e do presidente da ABECIP 

Associaçao Brasileira des Entldades de Crédito lmoblliárlo ePoupança,

Naquela audiência, acolhendo sugestão do prssldenle da

CEF, decidiU-se pela criaçllo de um grupo de trabalho a ser integrado por
parlamentaras desta Cesa erepresentantes do Poder Executivo, da CEF e dos
agentes financeiros. Este grupo, do qual fazem parte os deputados Max
Rosenmann, Adolfo Marinho, AntOnIo Cambraia, Edinho Baz, EvllásIo Farias,

Felix Mendonça, Iberê Ferreira, Joao Coser, José Carlos VIeIra, José Ronaldo e,

Ricardo Benzoin!, ficou encarregado de produzfr uma soluça0 consensual para q
problema, tranqOillzando, assim, milhares de famllias bratllelras.

No dlB 8112199, este grupo reuniu-se na presidência desta
l.omlssão, pela primeira vez, tendo sido definida, após um proflcuo trabelho, uma
segunda reunião para 19 de janeiro de 2000.

Pelo exposto, acreditando no resultado dos trllbalhos do
referido grupo, o qual, oportunament9, será submetido, n&C8lIserlamenlê, à
apreciaçAo desta Comissão, somos pela não Implicação da metéria em aumento
de despesa ou diminuição da receita, nao cabendo, portanto, exame de

adequaçllo quanto aos aspactos financeiro eorçamentário pilbllcos do Projeto da
Lei no 637, de 1999, bem como do Projeto de Lei no 794, de 1999, que lhe foi

apensado, sendo que, quanto 80 mérito, votamos pela rejelçAo destes projetos
dele!.

sala da Co o, em 15 de~~~~ de 1999,

DrO~~Ula~OSJ:PIM ~
Relator

I
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AComiIIIo de Fl'IIJ"9II I Trilulaçlo, em rBllIIio cní'llln8 reeIzada tqe,
CCllIlÜJ, LI.Iinemenla, pIiI nio ~icaçio da lIIIléria cxxn llI1lllOO ou dirniruçio
da IICIÜ ou da dNpuI ~, n6a clIilendo prllIUll:ÍIIlIl quril à

IJdIqJlIçfllIineR:eO I açal1Ill1áia I, no rnéIiJ, pela rejeiç&l (Í) PrqeIo de lei rf
637199 • do PL rf 794/llQ, 8pIII1IlIdo, llOI termos do PR*" do reI8or, llepWIdo
Joeé PinerieI.

EItIvem pr--.s OI Sertoor8I llepIiIrdos MlmIl CalIro, f'reIidIrje;

GIIlIo Y.eirI, PreIiderie em exerclcio; l'lit:1:icJ ClrràliI, \bPreIIdenIe; Armo
KlrxIr, CIlIIódio MIlIOI, .JOIí UIIlIo, Max RoIennBIn, fllxiVl MIIa,~
DóriI, SIvioTlXIII, YIIdI CruiuI, httm Joeé MaII, Eddlo Ilez, GemllIlO RígcUo,
Joeé AIekInio, MIIkln r.tnI, Pecio No'IIiI, Jorge KImy, .kleé RooaIdo, Lael
VnI8, ..... DemeI, PIM 1Jrdm, Cdo .... Jo'l PaUo, JoIé PinerieI,
Ricril 1lelzDlni, FetIIr JOOior. MIn:oe CílIra, Pecio Eugêoío, Ntlxio do Vale,
Paudemily AvrJim, JoI6 lJJ.nrçltliercUlm Ai'l(tIleIlI.

8lII8 de CamiIeio, em 29 de lIl8:ÇO de 2000.

tpRMTO De La N'142-8, De 1181
(00 PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM 49lW9

/oata diIpoIitivoI à Lei rf 9.020, de 30 de lllII'ÇO de 1996,~ di8plle 80bre a
~, em caril« emergencial epMáio, da llefrII'IIaia PIlti:a da UrriAo;
11m~ de Cooiuio de TràIIo, de MrinlIlreçio eServiço PI1lIico,
pelIllIX'O't'IlÇlo (relIklr: llEP. LUIZ ANTONIO FlEURV); a de Coo1iado de
F~ e TrblIIçIo. pelI adtlJJIÇIo blceQ eaçemdrie (llIlaloc 1lEP.
ARMANDO MONTEIRO).

(ÀS COMISSlx:s DE TRABALHO, DE ADt.INISTRAÇÃO ESERVIÇO PúBtK:O;
DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO (ART. 54); EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE
REDAÇÃO. ART. 24,11)

'ProjeIo inicIBIpubIictdo /lO DCD de 01AWa9

SUMÁRIO

PARECER DA COttSSÃo De TRABALHO, DE ADnSTRAÇÃO E
SERVIÇO pOBuco

• Ielmo de rec:ebinelicl de emendas
• perecer do rBiIkr
• perecer da Comilelo

PARECER DA COfI8SÃo DE FWANÇAS ETREUTAÇÃO

• lenoo de receljrnril de emendas
• pncet 00 reIIkr
• pncer da CorniMl

TERMO DE RECEBlIIEHTO DE EMENDAS

PROJETODELElN'542119

I«lIIImlOS 00 1Il24,§11e00 1Il119, CIpIII, I, do Regimril k8mO

da Câm a DepJIdoI, oSr, PreIidlInle deIenrinl ailelllra· e~

1'11 Ordem (Í) 018 das Canist6es • de JX1ZO prra apI8IIIiaçAo de tIll8lIda&, a
I*!lf de 2005199, per M:o aess6eI.~ o prazo, nAo foorn recebidas
emendes 00 ProjeIo.

salada~, em 02 de;.mo de 1999.

co_oDi:TRABAIBQ. Dl ADMlNlSfRACÁO ESEItVICO PÚBUCO

I-RELATóRIO

oPlI1jCil de Lei 0.' 642, de 1999.1I:l'eICelIOO disposílMls i Lei 0.'

9,02fi,de30de~del99S,~·~IOlJeI~emcarílerClllelJ:llCÍlle

prlPIÍIlÍÍO, daDeboria PiilIicadaUül e.di 0U1IBpovid!lms' de lItIril do Poder
EuculíYo, l!ÍO I eIlIc..JIIIlIlll decilio

A~ cria lICtlIlICIIp deDeb!orPItiko daUniil de'l
CaIcpia, IICICIIl JX'G'IÍdOS J)« COIlCInOp(iblko dcplOl'lS e.títuIcs, e, além disto, aemce
pápil_1O 111. 3' da Lei 0.' '9,02lI'1S, eslIbcIecaIiIo qee 1lI\as 1II miços Ip:

JXldcdo lei' tnccídllI, grâlaaaIe.pelo Podlr1'tbIíco à~PIiica da UDifil.
medialc1rml, COlIYfIIio 1IIrpIcprcmo tipode"&m.do 10 Ipl*lléclico
c~~IO~daIDltibçlo.

J1m~lOeIIatlídollO_xmdolll. 32oo~

i*IlO, I~ ili lIiDetida I eIlIClIIúIIIo jmO ÍIlIlIIpCIáVeI c:DlIIe dem!rilo.

~,
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1999.

ADefensoria Pública da União carece, efetivamente, de urgente e
adequada II1lpfantaç50 pera que efetive, no âmbrto de suas alIibuiçOOs constituclOlWS e
kgais, aassistêncta jnrldiea mtegral egmtuita que aCarta Fedem! de 1998 assegurou a
rodos aqueles que necessitam Ter acesso àJustiça enão dispõem de meios pIlIlI ocusteio
dos honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento lI'ó\IÍo e de sua JinúIia. (CF,
art.5',LXXIV)

ADefensoria Pública da União há de estar imp/an1ada pIlIlI atellder,
efetivamente. aqueles que necessitam postular e defender seus drreitos perante a Justiça
FedeIaI, aJUSliçado Trabalho. aJustiça Milrtue aJustiça Eleitoml, em todas as unidades
dafedeIaç!oem I' grau eperante os TnbunaisSupenores.

Con1JIlos ~ milhões, o cidarlJn pobre está a merecer especial
atençIo dos Poderes constituldoo, no que respeita ao acesso i J1lSUÇ8, II'ioopalmente no
imbito du alribuiçllcs da Defensoria Píi>Iica da UniIo. no qual aaus&lcia de Defensores
Públicos é mais severamente sentida, inclusive pela notória impossibilidade de as
Defensorias Públicas dos E!tados stendmm, com seus próprios Defensores os seMços
a1incules i Defensoria Pública da União, cumulativamente oom seus en:aIgOS na Justiça
EstadIW

I.ouve-te, ]lOOmrto, esta iniciJ1iva do Poder Executivo. como1llI1tO inicial que, espeIHC.
t=lba tOIJlinuidade como uma du prillCIpeia me1aS do Govemo pIlIlI que A enorme
~ des{mvida de~ necessitada de Justiça, _ n:conhccído o dimito
inerent: i Cidadania, qual se.JA o de ser asslSlido judicial e extrajudícialmente, íncluswe
lXJ6 Iitlgíos 00Il!1a oPoder Público, por um Defm!or Público, de modo, aque lhe lIeJI
lSSegUIAda, 110 processo, aigualdade de força de que cmce.

Ante 'lfexposto,voto pela aprovlÇlo do Projeto de LeI n.' 642, de

PARECER DA COMISSÃO

AComissão de Trabalho, de Administração e Se!viço Público em
reuni.§o adilláris realizada hoje. APROVOU. unanimemente. oProjeto de ~ r(l

642199. nos termos dD parecer do Relator. Deputado LuizAnlOnio FlflIl\'.

Estiveram presentes os senhores Deputados.
. José MúeiD Monteiro, Presidente. Laire Rosado e Jair Meneguelh.

VICe-Presidentes; ~o Nardes, Paulo Rocha, Medeiros, AvlXIZOaf Muda
Herculano Anghinetli, Roberto Argenta. Luciano Castro. Fátima Pelaes. Lui~
~ F1eury.~ Militão, Pinheiro Landim. Jovair Arantes, Valdorniro Meger,
José e.tos Vislra, Eduardo Csmpos. Pedro Eugênio. Pedro Cel!lO. Vanessa
Grazz!Dlin, Pedro Henry, VIValdo Barbosa, mira RllZeIldê, Pedro Con'êa e José
Pimentel.

saIa da ComissAo. em 11 cIll agosto de 1999.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 642.AI99

Nos termos do art. 119. I, do Regimento Interno da Clunara dos
Deputados. o Sr. P~ldenle deleml1nou ti eberfuIll ri dMJIglJl;fjo 1111 0«Iem cio Dia das
ComlsSÕlIs de prazo para apresenlaçllo ele emendas. ti partir de "'10199. por CInco
sessões Esgotado oprazo, não foram recebidsa emendu &O projelo.

Sala da CormaBAo, em 14 de outubro de 1999

RELATÓRIO

Vem ao exame desta Comissão de Finanças eTributação o
Projeto de Lei nO 642·Af 99, de autoria do Peder Executivo, que acresce
dispositivos àLei nQ 9.020, de 30 de março de 1995, que dispõe sobre a
implanlação, em caráter emergencl~ e~visóOOl da Defensoria Pública da
União.

oprO~to cria setenta cargos de Defensor Públiro da União de 28
Categoria, aserem providos por concurso público de provas etítulos e, além
disso, acresce parágrafo único ao ar!. 'fi da Lei nO 9.0201 95, estal:eJecend?
que os bens ou SBlViços que poderão ser fornecidos, gratuitamente, pelo Poder
Público àDefensoria Pú~ica da Uniãol m&:lianle 1em1o, convênio ou qualquer
outro tipo de ajuste, destinar·se-ão ao apoio técnico e admin~trativo

indispensável ao fundonamento da Ins!iluição.

Amatéria foi encaminhada aesta Comissão para exame da
adequação financeira eorçamentãria, nos tennos do art. 54 do Regimento
Interno desta Casa.

No prazo regimental não foram apresentadas emendas.

Éorelatório.
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Da acordo com oart. 53, inciso 11, conjugado com oart. 32, inCIso
IX, alínea "h", ambos do Regimento Interno desta Casa ecom aNorma Interna
da Comissão de Finanças eTnblJÚlção que "estabolece procedimentos para o
exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financslI'a", aprovada
em 29 de maIO de 1996, ca~ li esta Comissão examinar aproposição quanto
à sua adequaçãb financeira aorçamanlâlia

Estal:lalece a referida nonna mtema 010 seu aft. 1°, parágrafo 2D
,

que "suJeltam·se obrigatoriamente eo alcame de compatibilidade ou adequaçáo
orçamentária e financeira as proposiçlias que impliquem aumento ou
diminuição da receita ou despesa da União ou repercutam de qualquer modo
sabre os respecltvos orçamentos, sua fenna econteúdo".

Examinando aproPOSiçãO quanto à sua compatibilidade com aLei
nD 9.276, de 09 de maio de 1996, que dispõe sobre a Plana Plunanual, cuja
vigência encerrou-se em 31112199, etrata das dlretnzes, objetiVOS e metas da
administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas
derorrentes e para as relativas aos programa:; de duração contmuada,
constatalOOs que aproposição não confirta com as nonnas contidas na PPA

No tocante à Lei nD 9.811, de 28 da Julho de 1999, que dispõe
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a ano de 2000, depreende-se
que a referida lei não conte:npla os cargos previstos no Projeto de Lei em
análise

Quanto ao exame da adequação à Lei Orçamentária Anual (Lei nO
9.789, de 23 de janeiro de 1999), venfica-se uma aparente incompatibilidade
como detectado na LOO, pOIS os recursos não aparecem naquela orçamento
de fenna explicita.

Preocupado com esta constatação e a relevância com que a
matéria se reveste, procuroi ef.;Jarecimentos nos órgãos da Poder Executivo,
mais precisamente no Ministério da Jusbça e na Casa Civil, responsáveis
diretos pala matéria, e tivemos os esclarllClmentos necessários para analisar
mais cuidadosamente oprojeto.

. Ao analisar detalhadamente oorçamento do Mlmsténo da Jusbça,
Juntamente com técnicos daquela pasta, fomos esclarecidos de que o
orçamento de 99 contemplava os recursos suficientes para ocumpnmento das
despesas decomsntes deste Projeto de Lei, confonne Oficia nD 511 MJ..sE de
2801.2000, anexo a esse RelaíóJio, assinado pelo Secre\!irio Exetu1lvo do

-Ministério da Justiça, Dr. Antônio Augusto Junho Anastasia, confirmando a·
olSponibilidade de f8i;ursos.

Além disso, aincompatibilidade de prazos para encaminhamento
de matérias orçamentárias ao Congresso Nacional· LOO até 15104 eOGU até
3110B • () as demandas constantes da nossa sociedade llOf medidas
modemizantas da nossa legislação, muttas vezes, levam-nos aentender que o
interessa públioo sobrepÕ3 oortos procedimentos existenll!3.

Pelas razões expostas, manifeslamos nosso voto pela adequação
finanoaira eorçamentária do Projeto de Lei n' 642-A.

AComissão de Finanças eTributação, am relllião ordi1áia realizada hoje,

concluiu, unanimemente, pela adequação financeira eaçamentária do Projeto de Lei
ri' 642·AI99, nos termos do parecer do relator, Deputado Armando Mcnteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Manoel Castro, Presidente;
Gastão Vieira, Presidente em exe;cicio; Antonio Cambrllla, I{lCe-Pre~den\e; Antorio
Kandir, Custódio Mattos, José Mililão, Max Rosenmam, Rodrigo Maia, Sampaio

Dóris, Silvio Torres, Veda Crusius, AntOnio José Mola, Edinho Bez, Germano Rigotlo,

José Aleksandro, Milton MonIi, Pedro Novais, Jorge Khouty, José Ronaldo, Lael
Varella, Mussa Demas, Paes Landim, Carmo Merss, João Paulo, José Pimentel,
Ricardo Berzoini, FeIIer Júnior, Marcos Cinlra, Perko Eugênio, Antônio do Valle,
Paudemey Avelino, José Louren(Xl eHerculano Anghinelti.

Sala da Comissão, em 29 de março de 2000.

~~
Presidente em exercício

*PROJEfO DE LEI NO 712-8, DE 1999
(DO SR. SÉRGIO REIS)

AlIera alei n' 4.500, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sob!9 oimposto que recai soIlie
as rendas eproventos de qualquer natureza; tendo pereceres: da Comissão de Relações
Exteriores ede Defesa Nacional llSía rejeição, contm ovoto do Dep. Virgílio Guimarães
(relator. DEP. JOSt TELES); eda Comissão de FinançaseTributação pela incompatibilidade
epela inadequação financeira eOIçamerrtãria (relator. DEP. MARCOS CINTRA).

(ÀS COMISSÕES DE RElAÇÕES EXTERIORES ED~ DEFESA NACIONAL; DE FINANÇAS
ETRIBUTAÇÃO (MÉRITO EART. 54); EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO
(ART. 54). ART. 24, 11)

'Projeto inicial publlcsdo no DCO de 11105199

SUMARIO

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES EDE DEFESA
NACIONAL

termo de recebimento de emendas
perecer do relator
parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS EmlBUTAçÃO

• termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
• parecer da Comissão
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coMISSÃo DE RELAÇÕES EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 712199

Nos termos do art. '119, caput, Le § IOdo Interno da Câmara
dos Deputados. oSr. Presidente determinou aabertura· edivulgação na Ordem do
Dia das Comissões· de prazo para apresentação de emendas, apartir de 14.6.99,
por cinco sessõe~. Esgotado oprazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, em 21 de junho de 1999.

\: '\\-"'\'''1'-\..JU..\ .::".......4\j.:
Walbia Lóra \
Secretária

I· RELATÓRIO

o presente ProJBlO de Lei intrcduz InCISO no BIt. 55 de Lei
rf'. 4 5OBI64. que aerescenta as entidades de segurança pública civis e mIlitares
ao rol dos benefiClános C/e doações IncentivadaS por renúneia fiscal do Imposto
de Renda~ com VistaS. espeaficamente. aos respectivos programas de
modemlZ8Ção e ....aparelhamento Em sua Justlficabva. o Autor aponta a sttuaÇão

ctOnIca de earlmCla da recursos que afela o slstama de segurança Pública e
propoe o e$1imulo às doaçóes pnvadas para amenizar esse quaclro. ao amparo
do que dlspOe a L.. rf'. 4 506164.

A proPOSIçãO fOi dlstnbulda à ComIssão da Relações
Extenores e da Defesa Nacional, à Comissão de Finanças e Tnbutaçao e à
Comissto de Constituiçllo e Justiça e de RBdeçllo, nos termos em que displlem

. os arts. 24. InCISO li. e 54. do Regimento Interno da Cámara dos Deputados
RICO.

Encerrado O prazo regimental. a proposiçllo não recebeu
emendes n8$18 Comlssto Permanente.

ÉoRelalóno

11· VOTO DO RELATOR

o PlCJ8to de LeI nO 712199 foi dlstnbuldo a esta ComiSsão

Permanente por tratar de assunto atinente aos órgãos de segurança pública

(policias CIII1S e policias nulilares)

É inegável o quadro de decadênCIa e IneficiênCIa que hOje

caraetenze a generalidade das InstituiçOes e$ladualS da segurança pública. com

rafiexos os maIs danosos para toda a populaçllo.

EfetIVamente, o policiamento ostensIvo em gerai,
responllllbdldade das Polleia MlIltares nos Estados e DIstnto F_I. se

AllIHI1Ie de,grave detenoraçllo ou Simples ausênCIa de recursos mafanais que

alo conSIderados ClUClalS para ao desempenho eficaz de suas atividades. Dentro

do rol dessas clefiClênCles. podamos apontar. desdo " oocrllGcoânCl9 do
armamento com qua os seus Inwgn:nros :!~ lavados lá onfw~ t1 Cl'1M!n!:fldaci0
armada cem os maIs modernos produtos da Indústna bálloa mundial, p.;2ll21Ido

pelo e$lado deplorável de seus meIos da Ironsporla <J da comunie.::çBes, até a
prosaica e Inexplicável InsUfiCiênCIa da muOl~.Jo necessária ao a..smpriml..>nto de

suas atiVidades funcionaiS Gde trelnam2nto. Essa carênCIa em recurn09 mateflal5.
atmga, também ainda quo em menor eSC!lJa, 03 corpos de bombeiros mtlitares,
InsUtulçOes mais voltadas pera as otIvidadas aspecilic as de delese CIvil mas
Igualmente enumeradas na Cansbtulçiio Fedarat como órgilos da ssguronça
púbhca

No tocante às poliCias CIVIS. entendamos que a sttuaçllo é
até mais grave. pois quando se discute com s'lnooado a5 origens dos ak!'Vados

índIces de ViolênCia qua tanto afiigem a SOCIedade braSIleira, conclui-se pela
sensaçllo da Impunidade como o falor que mais contnbul para esse e$lado de
coisas Nó entanto no âmbrto das atnbull;ões dos órgâos de segurança Púbhca. o

combate mels eficaz contra a impunidade não acontece mediante o Simples
aumento do poliCIamento ostGmilVO nas ruas ao contrano do que se ouve e
rapela em maio à cleslnformaçllo que domIna a maténa. a presença do poIic;al
mlhtar apenas transfere o local da ocorrênCls do delito. O vordadalro e eficaz
desestimulo à prábca cnmlnosa decorre da cel,.za da rGl'rossão e e$la resulta

preponderantemente da atuação eficiente de .xgllos de Invesllgaçllo poliCIai.
téallca e Juridicamente competentes. Sabendo o cnmJnoso que, ao cometer a
InfiaÇão, terá no seu encalço ume InsblUIção tecnicamente habilitada para

persegut-lo Incansavelmente. com todos os meios que a modema tecnologia
coloca à clJSPOSlçllO da Investigação polICIai. alé a final captura e
encamInhamento ao Podar JUá,ciáno com Inquérito Instruido por provas

Irrefutávals da sua culpa. então disporá a sOClooade da um fator verdadelramenle
Inlbtl6no à prabca cnmlnosa. Infeltmlente. não é o que ocorre com a genar:Jidade

das nossas panelas Civis cuJos recursos mate'18lS se resumem quasQ que
exclUSivamente a máqUina da escrever do escovão e âs Instalaç6es da
carceragem. onde são recolhldos~ e Interrogados os IndiCIados eventualmente
capturedos em flagrante pela polida mIlitar. As delegadas se C<lI'IVer!am em
meros cartónos de registros de ocorrênCias, onde as vitimas levam as suas
queixas mO!lvadas unIcamente pela bUfQCl'aCls das ompresas de soguros e dos
dapartamentos de trânSito mas Inteiramente dGScrentes de quaisquer resultados

afabvos que venham repor o patnmómo subtraldo. o,/J que sancionam na fonna
prevlsla ne leI penal os autores de agrossões contra si ou contra seus familiares

Os Insbtutos de cnminalfstica. es base. oMa se asoontam os allClM'CeS de

qualquer investIgação poliCIai de cunho CIentifico, sobrevivem em condições de

descalabro, faltando-lhes recursos para a periCla. coleta e tratamento das provas
maIs elementares desde o SImples confronto da Impresslles digitais até a

deterrmnação das causas e ClrClJnstàn.cfas em que ocorreu o delito.

Em face dasta con$lataçllo, depnmente sob todos oor
aspectos e que decorre da simples observaçllo cotidlena. entendemos que
qualquer InlClabva qua se proponha e apontar soluções lIJávels para e$la sltuaçllo

caóUca deva merecer preliminarmente todo o nosso apoIo

No entanto, da apreClaç/lo do texto apresentado na
propOSlçllO. nos percebemos de duas considerações que. em nosso

entendImento. militam gravemente contra a sua aprovação uma de caráter fonnal
e outra de carater operaCIonal, como expomos a segUIr

A pnmelra ss Inleaa pela referánCla da prcposiçllo às

"enbdades de segurança pública". ao passo qua o te>rto conslttucmnaJ descreve

as policias CIvis e militares como "órg~os":

"Ar! 1~14 A segurança pública. dever do EsIado e
responsabIlidade d9 todos. é exercida para a presefVBç/lo

de erdem pública e da Incolumidade das pessoas e do
palnmônlo. através dos soguintes órgãos' (o> l, IV - poIides
~; V - DOHclas m!htams e cprpos de bombeiros mrlr!ares

( .) § 6". As polICias m(hl5',."g e atroas de bornb&lros

mll!tares, forças aUXIliares e reserva do Exércrto,
subordinam-se. Juntamente com as potroas avia aos
Govemaàores dos Estad~s do Distnto Federal e dos

Temtonos"

Os teRnOS "entidades" e "6rgêos" não são Sinônimos, pOIS
se aplIcam a diferentes componentes da estrutura organlzsdonaJ da
admlnlstraçllo púbhca. sendo assIm definidos pelo aclminlstrabllJ$la Hely Lopes

Melrelies em sua obra DireIto Admlnlstrabvo Brastlalro. 14°. edição. pags. fiT. 58
e5g

"EntIdades estataIs são pessoas JurídJcas da direito públieo

que Inte.gram e estrutum eg,,$ll!yclonel do esl!!!lo e têm

poderes politlcos e admlnistrallvos. tais como e União. os
g$!ados-mambros, OS Munlclpios e o Distnto Fedaral ..
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·C... ~ MlIllulio IAm !l9C!9rl!I1!des1t IIX.dlca nt!l!! von!ldt
IIáIIlóI. que.1o alrI>uIo do corpo • nio da. partes lIlIUIllI*" di lI!IM lI1rib! rka'IM • nqf 11m. do sug co!l!ll!!!tnlila"'*'"" ll<!lftMMll • YQ!Mdt di !lllljdgde I QII!I
M1Inc«n •• QY!I M lfiIc:Y«n pgr lIl.I!! atOll. mand_
...dII-.c agant8llC~ fllÍC8lI) "

.... a deYIdo eecIaracímanlo do atgnrficado da e_1Io
~ jurIcII<:as de di<'eIIo público". lIOCOlNn1O-tlOS do que dl.~~ ~ódlgo

CMlBr~ ~

"Ar!. 1-4. 8io MfMM di dlrwp PAbllcD 1!!I!lrnO: I - a UtlIlo.
11 - cadllID *'.. f"W'o! • o QiIIntp fIdIrJIlf
~.~ 110 lIlláa do artlgo 55, da lef n" L8I

n". 4.508. de 3Of1111M, a que • propllIIçIo "...unda II'lCIuIr um incIeo V ("Às
~ ele """"'*"'" pIlI:tIca chM • mlIIIIrM .. __~ ele

1l1Oálr1~.~Ilo-~~":

"AlI. !!!l. SerIa admitida corno dMpaaM~. li

llCItlIllllui95 • doIlç6H llfatMImenla pagas' C..·), 11 - •
llIUO' iJidigI didO!!O oúllljcO,"

Do 'li» ..~ aCIma. CClr1CtcJI.H 'lI»' (1) há
lmpropllecladllem 1'lIfIrlr..... paliei.. CIVIS • 1llI\klIfU como antldtldes. pas se

nlam de órgIos pwlallIlOI1lfi à estn1urII admlOlatr8IlVa doa Estados e do
l*ltt1O FadIIr8l: (2) &laáo& .. Dlalnto F-'" a CUjOS podere. executJvos ...
subor'I:lv.m as~a poIloIoia em quM!6o. alo peuou ]Ul'fdlc8s de di 1Io
pübIlco Interno; (3) as doações • conlribuiç/les pagas • petIIOQ jurlclcu de
dIriIoIa p(JbIlco já 110 admitlda como deapIlsIa opanICIonaia. 1IO amparo da
própria llOtIllII que e propoalÇIo preW1de ...... dadu:mdo-ae dar que a
benefiao llacaI eallrnuJad)r de e1ocaç1o de recu....,. pnwdoa para OI 6tgIo. de
aagurança PIlblieo já .. tu peIaa VI8lI _.!I'lItMU doa~vosEaIadoII •

DIalnto FecleniI. cK>endc..u- cIlla!Inllr ..- l'tlC\X1lOS~ para a
I'MI*_IID • rnoc:IemlzaçAo de deIegIIcialI • ~.. .. tal for jUIglldo
~ peIaa~ lagmmarnent..__ • raproMntatIVu da V<l<lt8de

di aociadade

Em ....uma. concItJo-aa qua a leQlslaçiO am vlgOI' llÍ
.-gurias COI'Idiç6H que. propoaIçAo pratende~ em norrnalegal

A l8QI.Ilda lXtlltidefac;ão se relaciona com lamenlável
íqlIIfIiçio qJe m.:uII illcisClillill8dllln8nle todas as nouas instituições
llClIci* I ~lCÍI comi~ interna

NlInIII\'lIctC*lCi8 muito.~ ao cpl se podena esperar
dll'lIIlnl inpIrfeiçlu run... ponlUIm o cotit:i8no da SOCl8dade braslIIIO os
l'IlIi*CI de fia que CXXIlplllYIII\ O '*rado l'llOIbim8nto de propm8S POC
poIcíIiI CÍVÍI. rniIiIa'tI, AjlIIIIâIIIlle~ achaquts contra comerciantes ou
QUIilIDIoI, I tIIUo de "proIeçIà' ou de lrIlImento privilagiado na tramllaçio daS

l!Ibiç6II blIDa'íIIcIIl'lII dIlIgIciII. SIjI em contrap8rtlda pelo~
di irllrIçlleI PYlII à lIi pIIIIII.1IO .... flrtclonal, aí prcliftnndo b8tI:llIndades

como OI~ I a ...dOI~clt lIXIIrminio.

EullNltiImoI, portInlo, que o 8Ilímulo às dotçi5es e
~ lO pnlIlllIID, _ all'lIlilú TIl inItJIucionIIiz dlligln odioIa da

prcpinI, llJ'IVWldo I nlM ir*lIriIIiI I dIgrIdaçio da alíYidIIdt policial I de
CIICIIlIcIIdI dllOCiIclIdt tlOIlII'IIdorII I quem a COIIItiluiçIo atribui o dtwlr
di prtIIr\W'I W111 olJIiImllr*I do cidIcIIo.

Em flIll8 do 8lCPOIID. trJlllrl$ImOt que o Pn:IjlIkI de LlIi no.71_ nID _ anIilli lIIlI irIIInIMm lIgiIlIdIYO lIItiYo pu lIIcInçar os

lIIUIlIdoIlqJI_1lfOP6t, ra:zjo peII CIl-' lllIIlOI peIIllJI REJI!IÇ.CO.

SaladaComilllo,III'Iá'l de ~M:J de 1999.

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores ede Defesa NlICional,
em reumão ordinária realIZada hoje, rejeitou o projeto de Lei n" 712JBQ, do Sr.
S«giD Rt/s, nos tllflllOS do parecer do relator, Deputado José Teles, contra o
voto do Deputado Vírgílio Gunnaries.

Esliv8nIn presentes os Senhores Deputados: AnIllllio
ClfIos P8I"OJI'lZio • PresIdente, Ama0 Bezerra, Synval Gua2zelli, Paulo Delgado
• VlCe-PrBSlCleIies, Aldir Cabral, AroIdo C8draz, Cláudio Cajado, Francisco
Roc:iigues, José Lourenço, ~'ff de Paula, Luciano castro, Luciano PizzaIIo,
Bcrifácio de Andrada, Clóvis VoIpi, Coronel Garcia, Nelson Otoch, Silvio Torres,
DIKniio Feliciano, Edison Andrm, Ek:ione BarbaIt1o, Joêo HlllTIl'lIlllI'l Neto,
Jorge Wilson, Jorge Pinheiro, ZIira Rezende, Vírgilio Guimarães, WaJdomlro
FioraVarte, Aldo Rebelo, Jair BoIsonaro, Paulo Mwêo, Fernando GonçaIve&,
JOIé Carlos Elias, José Thomaz Nonêl, Luiz SaIomAo, Haroldo Lima, De Velasco
eBispo Wnerval.

Sala da Comissão, em 27 de outubro de 1999

COMISSÃO'DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 712-A199

Nos termos do art. 119, I, do Regimerio Interno da Cànara dos
lleputa:Ios, OSr. PresidErIte dlisrmioou alilerhra eci\úgaç&l na Ocdem do Dia das
ComíIs6es de fX'8ZO pera IIp'8Iefiaçio de emendas, a pa1ir de 1&'11199, por cinco
sessões. Esgctadoo\X8ZO, rIM flm recebidas emendas ao lIOie\o.

Sala da Carissio, em 26 de novembro de 1999.
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1. RELATÓRIO

o projeto nO 712199 introduz novo inciso ao artigo 55 da Lei nO
4.506/64, pennitindo a dedução como despesa operacional das contribuições e
doações efetuadas às entidades de segurança pública civis e militares em seus
programas de modernização e reaparelhamento dos respectivos serviços.

o projeto foi submetido inicialmente à anãlise da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, onde receben parecer pela rejeição.
Encaminhado posterionnente ao exame desta Comissão de Finanças e Tributação,
não foram apostas emendas ao projeto dentro do prazo regimental.

É orelat6rio.

2. VOTO

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, inicialmente
apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou adeqnação com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos tennos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, IX. "h" e 53, me de
Nonna Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que "estahelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e
financeira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

Oprojeto em análise diminui a arrecadação do imposto de renda das
pessoas jurldicas ao reduzir asna base de cãlculo, permitindo mais uma dedução ao
lucro real. Por mais que se argumente que os recursos doados passarão a
representar receita pública, havendo inclUSIVe aumento dessa em decorrência das
doações, a receita do imposto de renda sofrerá redução.

Essa redução recai exatamente sobre aqueles recursos destinados ao
custeio genérico da mãquina pública, onde a segurança pública é apenas nma das
funções atendidas com esses recursos. Reduzrr uma fonte genérica em detrimento
de gastos com modernização e reaparelhamento na área de segurança pública, em
magnitude de valores que dependem apenas da discricionariedade dos
contribnintes, traria grande incerteza aos sistemas de planejamento e orçamento da
Unilo, pois a despesa em cada programa de governo ficaria mais na dependência
do contribuinte do que da vontade conjunta do Legislativo eExecutivo federais

o artigo 68 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000 (Lei n°
9.811, de 28.07.99), determina que:

"NlIo será aprovado projeto de lei ou editada medrda proviSÓria que
conceda ou amplie Incentivo, isenção ou beneficio, de natureza tributária
ou jinancerra. Sttm a prévia estimativa d, renúncia de recdta
correspondente, devendo o Poder Ereeutivo, qul11fdo soileitado pelo 6rgllo
deliberativo do Poder Legislativo, efetuá.la no prazo máximo de 90
(noventa) dias.
§ l' Caso o dispositivo legal sOJ/clonodo tenha impacto jil1f1llceiro no
mesmo exerclcio, o Poder Executivo prOVIdenciará a l11fulaçlIo das
despesas em valores equivalentes.
§2'VETADO.
§ 3'A !ti ou medida provis6rla mencionada neste artigo somente entrará
em vigor após ocancelamento de despesas em idêntiCO valor. "

Examinando a proposição em tela verificamos que ela não indica a
estimativa da perda de receita pública que se efetuaria com SUa aprovação.
Portanto, não pode ser considerado adequado ou compatlvel, sob os aspectos
orçamentário e financeiro, malgrado os nobres prop6sitos qne orientaram a sna
elaboração.

Dessa fonna, fica também prejudicado o exame quanto ao mérito, na
Comissão de Finanças eTributação, em acordo com odisposto no ar!. 10 da Nonna
Interna· CFT, supra mencionada:

"Art. 10. Nos casos em que couber também à ComisslIo oexame do mérito
da propasiç60, efor constmoda asuo incompatibilidade ou inadequaç60, o
mirito mo será examinado pelo Relator, que reg/slTará o fato em seu
1'oto."

Esta Comissão poderia, valendo-se da parte final do caput do art. 68
da LD012000, se assim julgar conveniente eantes de votar opresente parecer,
solicitar ao Poder Executivo aestimativa de renúncia de receita impllcita no
projeto.

Pelo exposto, VOTO PELA INCOMPATIBD.JDADE EPELA
INADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EFINANCEIRA no PROJETO DE
LEI N° 712·A, DE 1999.

111· PARECER·DA COMISSÃO

AComissAo deF~ eT~, em reunião ordilária realizada hoje,

coocloo, unrinemente, pela incanpati~~ epela inadequação fiera e
orçamentiia do Pr~o de lei rf 712-A199, nos tennos do~ do relatoc,

Deputado Micosem.
Estiveram .es os SooIms DepJtados Maooel Castro, PresiOOnle;

Gastão Vieira} Presklente em exercício; Antonio Carrbraia, VICe-Presidente; Antorio

Krdir, Cust6dio Mattos, José M., J.Cax Rosenrnaoo, RodrigJ Maia, _io
Dória} Silvio TOIl'SS, Veda Crusius,AntOOio José _ Edirilo~ GenrIn Rigotto,

José A1eksmo, Miltoo MonIi, Peá1l Novais, Jc4'ge Kho!Jy, José RooaIdo, Lael

VaIella, Mussa Oemes, Paes liKfim, Cilno Merss, João P8lio, José Pirnootel,

Ricardo Berzoki, Fetter JtM, Maoos einlra, Peito Eli'JÊl!llo, AntOnio 00 Va~,

PaJdemey Ave!ioo, Josél~ eHemJlrn'l~,

Sa~ da Comissão, em 29 de março de 200J,

JrA~
~GASTÃOVlEIRA

Presidente em exerclcio



12892 Quin~feira 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

*PROJETO DE LEI NO 924oA, DE 1959
(DO SR. CLEMEMT1NO COElHO)

Denomi1a'M:oporto de f'e!tlli18 - Or. Pacifico da Luz" olfIi'OllOI\O do monlclpIo de PelroIina,
EIIIdo de Plmemblx:o; Itndo pncer da Comil8io de VJeçIo eT~ pela eproveçIo
do l'IqeIo de Lei ~ 1.334199, 1p8IlI8do, e rejeíçIo deIle e do de no 1.7021ll9, ap8lll8do,
conlra OI voklI doi depIJIIdoI Joio CóIer, AkIí.zio SanlOl, MarCOI AlonIo, E14ácio Sim6et,
r:dInhoM/ip, Nrrir SáelléIgio BaIroI. (relaIoc DEP. JO~ CHAVES).

(!.S eot.ISSOES DE w.çkJ E TRANSPORTES; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO; EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇAEDE REDAÇÃO (ART 54) -AAT 24, 11)

~ lni:IaIpubI/CIIdo 110 DCD de 0III0MW9

PARECER DA COIIISSÃo DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

SUMÁRIO

-tenno de recebImenIo de emendas
-pnctIfdorlla\llr
-~da Comlsdo

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE L8 NO 924199

Nos tennos do art.119, ca~ I, do Regimento Interno da

Cimara dos Deputados, oSr. Presidente determinou aabertura· e

dlvulgaçlo na 0nIem do DIa das Comissões • de prazo para

apresentaçio de emendas, apartir de Q5I08I99, por cinco sessões.

Esgotado oprazo, nlo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comlaio, em 12 de agosto de 1999

(--'.r--~-~ ,
(~ '..~_.~

Ruy\ . 'rudêndo da Silva
Secretârio

I· RELATÓRIO

oprojeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado

ClemenUoo Coelho visa a conceder o nome de 'Aeroporto de Petrolina - Dr.

Pacífico da lut ao aeroporto localizado na cidade de Petrolina (PEl. Junto aeste
projeto, existem duas proposições apensas com objetivo semelhante, mas que
pretendem dar nomes diferentes para este mesmo aeroporto, quais são:

'Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho', do Projeto
de lei nO 1.334, de 1999, do nobre Deputado Cunha Bueno, e

'Aeroporto Internacional do Vale do Sâo Francisco', do

Projeto de lei na 1.702, de 1999, do ilustre Deputado Gonzaga Patriota.

Durante o prazo regimental, não foram apresentadas

Éorelatório.

11- VOTO DO RELATOR

Petrohna é uma das Cidade!! de maior importância para a
Tegllio do rio Slio Francisco, consIderado o rio de umdade nacional, o mBlor
tolaImente brasileiro Esla CIdade e o rio fundem-se na economl8 da reglio semI
árida nordestina, pela f&cuncla ativídada agricola em suas margens
Geografícarnen1e, Petrohna pas80U a ser um ponto Il!ItratégICO para o transporte
aéreo, considerando a continemelidade brasileira. longe do htoral e ponto da
refllrêncía das rotas do comércio, do turismo e do correio nacional, bem antes da
Segunda Guerra

A mudança dos nomes dos aeroportos TllICKlnalS não eram
comuns, até pouco tempo atráll, por razões lécnices e também econOmlCllS. As

autoridades lIIlTOTláuticas argumentavam que as subslrtuições dos nomes dos
8OOlpOOOS Implicavam mudanças operaCionaiS e financeiras de grande morrta
para o Brasil, uma vez que o transporte aéreo brasileiro faz parte integrame
desu atividade internacional Assim, procedia-se à novas denominações apenas
quando houveue mudanças de conteúdo técnico.

Rec:enternenta, conseguilHe uma soluçio imermadiáría
para permibr altllraçlIes ele denominação, atendendo às intenções da llOCl8dade.
Para isso, basla-se manter a denominaçllo original acrescentando-se o nome do
homeoageado, sem que isso Implique altelllções ele documentaçio e de
Informações subordinadas à comunklsde técnica aspecIall.'tada, no Brasil e no
extenor. Portanto, este tem SIdo o procedimenlo aceito, perleítamente adequado
à matéria em análise.

Foram apresentados trêS projetos de lei com a mesma
hlidade, 0\1 seja, mudar o nome do aeroporto da cidade de Petrolina
Infelizmente, apenas um dasees projetos pode ser aprovado.

O Projeto de lei n" 924, de 1999. de autoria do Deputado
Clementino Coelho, prstende dar o nome de 'Aeroporto de Petrolina - Or.
PacMco da Luz", cidadio de importMcia consideráYel pelo lGlJ trabalho. Foi o
responsável pelo pela CfIIÇio de dlver1as obrai de infrHllrutura, culmll18ndo
com o próprio aeroporto de PetroIina, na década de 30. OProjeto de Lei nO 1.702,
de 1999, de autorla do Deputado Gonzaga PatrioIlI, objetiva uma outra
denominaçllo, homenageando nAo uma pessos, mas uma região de grande
importência e riqueza, oVale do SAo Francisco.
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Contudo, e sem desmerecer as iniciativas dos ilustres
Deputados responsáveis pelos citados projetos, entendemos que o petrolinense
de maior importAnela para o Brasil foi, com certeza, o Senador Nilo Coelho, cuja
hiatóna pessoal ampliou, em sua obstinação e tenacidade, seus objetivos e
peI'llpectivas pera a SOCIedade brasileira Sena OCIOSO acrescentar novos
argumentos e Informações aos jã apontados pelo autor do Projeto de Lei nO
1.334199, o nobns Deputado Cunha Bueno, em sua Justificação. Realmante, a
importAncia do Senador Nilo Coelho transcende a sua CIdade netal para
l1lp6rcutir no País como um todo.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL 1.334199 e
pela rejeIÇão quanto ao mérito do PL 924199 e no PL 1.702199.

111. PARECER DA COMISSÃO

AComissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados João CÓ8er,
Alolzio Santos, Marcos Afonso, Eujácio Simões, Edinho Araújo, Almir Sá eSérgio
Barros, oProjeto de Lei nO 1,334/99, apensado, erejeitou oProjeto de Lei nO 924/99
eode nO 1.702199, apensado, nos tennos do parecer do relator, Deputado José
Chaves. ODeputado Pedro Fernandes absteve-se de votar,

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto • Presidente, João Ribeiro e Pedro

Fernandes • Vice-Presidentes, A1oizio Santos, Chico da Princesa, Dullk>
Pisaneschi, Pedro Chaves, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio
Reis, Domiciano Cabral, Eunlcio Oliveira, João Henrique, José Chaves, Waldir
SChmidt, Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neutan Lima, Raimundo Colombo,
Damião Felidano, Fernando Marroni, João Cóser, Marcos Afonso, Albérico Filho,
Almir Sá, PhHellKln Rodrigues, Raimundo Santos, Glycon Terra Pinto, Eu~cio

Simões, Edinho Araújo, Dr. Helena, Silas Câmara, Silvio Torres, Carlos Dunga,
Paulo Braga, Luiz Sérgio, Márcio Matos eOllmpio Pires,

*PROJETO DE LEI NO 1.315-A, DE 1999
(DO SR. REGIS CAVALCANTE)

Prolbe acolM'ança por parte das concessM:Alál\a de~ púbm, de SSl'/i9:lS não
autorizados por escrito por seus usuários; lendo parecer da Comissão de Defesa do
Consumklor, Meio Ambiente eMinorias ~ aprovaçAo, com emenda (relalor. Dep.
REGINAl.OO GERtMNO).

(ÀS COMISSOES DE DEFESA 00 CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE EMlNORI.6S; DE
TRABAlHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11)

"Projeto inicial publicado no DCD de 1009 99

PARECER DA COMISSÃO DE DEfESADO CONSUMIDOIt
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

SUMÁRIO

•tell1\O de recebimento de emendas
•parecer do relator
•emenda alem pelo relalor
•parecer da Comissão
•emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE EMINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 1.315199

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissao
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 08I09t9s a
16109199. Findo oprazo, não foram recebidas emendas.

2000
Sala da Comissão, em 17 de setembro de 1999

-t}~-
Secretário
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I· RElATóRIO
EJEtIlA ADIT\VANO 1

o~ de lei rf' 1.315, de 1999, de UJii 00 _

Deputado Regis Cavak:8llle, proIbe as~ de seM;os rxibIk:os de

cànI QU8k!uer seM;lJ que não tenha siOO pt'eYiarnerie lmdado em CllIIlrIm
escrito com via para ousuário.

"AIt. "! F.:a proibido a cobrarça de quaisquer vakres
dIIsIiIados a ampüção ou lIIMUlençAo das redes e~ das
COIIC8SSionns de seM;os públicos necessárias ao fomecimenil 00~~

sepropOem."

I I
Salada GOlI1llM~l!f1I' ~ de~ dem!.

l~
H· VOTO DO RElATOR

o• não recebeu emerdas eCllIle-iQ, neia ConísIio
de Defesa 00 Cansumtdor, Mekl Ambiente eMMias, nU aquestão IV)~

lI1ge àdefesa 00 consumidoreàs reIaçôes de COllSIJOO.

Corno punçOO, delermtna adeYoI~ em doIJo do vakr
cobrado pelas coocessJOnárias, quando não curnprKio odisposto na lei.

Concordamos com a miciativa do nobre Deputado Regls

Cav8lcante que vila pro!tge( ouauário das concessionárias de WJiços pliJlK:os de
coInnças arbitrárias deCIdidas unKateralmente pelas emptelll e cobrIdII do
lIIlJÍliOoCOI\Imídor.

111· PARECER DA COMISSÃO

J\Jém dísIo, acrediIlIrnos que a llIIIIU!IenÇio de reIógíoI de

mediçio, redes de bgaçio e outros elemenIoe necessários ao fomIcimenlO do
seM;o deva ser aJSleada pelas próprias COIlC8ISlOIIána pois sil empreus que
viam lucro, tem receita cativa edevem ser responsávets pela manulençio de lIIlIJI

~mentos, como ClCOITll com qualquer outra empresa privada.

Oferecemos, desta forma, Emenda acreteenIIndo alligo que
proíbe qualquer cobr1nça, Independente de contrato, qIlIl se deIline amaUnçIo
de equipamentos l'IQUários ao fornecimento do seMÇO que já é cobrado doi

uutrios.

Diante do exposto somos pela aprov8Çio do p.de let ~

1.315, de 1999, com aEmenda anexa.

AComissão de Defesa do Coosunidor, Meio AnilienIe
eMinoriaI, em rMiil !rim reaizada ",*, APROVOU ltl!rinenled.e op. de Lei rf' 1.315t'99, com emenda, nos termos do parecer 00 rellIlor,
DefxiUl RegíIaIdo Gennlm.

Estivnn presentes os Senha'es DepI.ildos, Salaliel
cmho PresilIIne Peà'o Bltlermrt eMrxIo Clinaglía, V~es,
8DJ~,~ Biliar, Riarle de F., Sebastião Madeira, FIãvio Derzi,
Luiz BilfmuI, Riclfdo Izar. Expeáto JúIia, \.mo Pizzalto,~
VascooceIos, Ben-Hlr FllITllira, FfmlIXIo GOOeira, Fenmdo ~, REllP
CawlarIIe AIoízio SOIs Duma Pisaneschi, Fátima PeIaes. Maria Ab&ãI8,
Vnssa~, FrtflCI~ Silva eSifas Brasileiro.

de 2000.
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N'1·COCMAM

EMENDA

Acrescente-se ao projeto oseguinte art. 20:

"M 20 Fica proibido a cobrança de quaisquer valores
destinados a ampliação ou manutenção das redes e equipamentos das
concessionárias de serviços públicos necessárias ao fornecimento dos serviços
que se propõem."

rçode2000.

PROJETO DE LEI
N~ 1.454·A, DE 1999

(Do Sr. Joio Mendes)

Dispõe sobre incentivo fiscal em prol do ensino de li e30 graus; lendo parecer da
Comissão de Educação, Cuttura eDesporto, pela rejeição (relator: DEP. JONIVAL
LUCAS JÚNIOR). .

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA EDESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54) ;EDE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART.
54) • ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I· Projeto Inicial

11· Na Comissão de Ed~o, Cullura eDesporto:
•termo de recebimento de emendas
•parecer do relator
•parecer da Comissão

o Congresso NBClonal decreta:

Art. 1· Fica autonzada a pessoa física a doar. sob fonna de
bolsa de estudos. a estudantes matnculados no 2" ou 3" graus de escol....
brasileiras. até dez por cento do valor de seu imposto de renda anual.

Parágram único O valor da doação será dedUZIdo do
imposto de ronda a pagar.

Art. 2" Este .nc:entNo .. I llmltil li tllIlIJdanIes que
comprovadamente .. eneontnImI~de cus....... fttUdos

Art. 3" O Poder EleIcutIvo I8gU/amenilini esta lei em até
sessenla dulS. contados a partir da data ele _ publicllçlo.

Art. 4" Esta lei enlra em vigor ladala de _1X1b11c&çã0

JUSTIFICAçÃO

A deoeducaçio de amplos DQUimenIos da~ deste
Pais é problema crônico, a desafiarg~ de poI1Ilc:..- e 8dmlnl_oms. para
nAo dizar a população em lJ"f"ll1.

Este problema vem·nos já dotI tempos da colOnia e é pnmo
• para não dlZllr Innão • do Igualmente crônico problema da concentraçio de
renda. de que denva. Sua saluçio de fato. pois. só se dará a mBls longo prazo

Entretanto, parec&-nos que não se pode parar.
sllT\plesmente cruzar os braços. a esperar que - não se sabe lã quando - a renda

venha a se melhor dlSlnbUlr. É necessàno de imedIata agir - e agir rápIdo -. para
que ao menos esse 'eterno' problema diminua E, para dlmlnul-fo. são precisos
recursos. Daí, o prop6srto de nasso projeto

Trata-se de açlio conjunla Estado-ccntnbuinte, em que
cada um dá sua parte para o melhor aprovertamento das nquezas humanas
dnsse País. Porque. nio nos Iludamos. para desenvolvennos é necessáno que
tenhamos antes de mais nada recursos humanos. na expressão duma população

educada Melhar dito. bem educada e Instruída. com que. pOr Vlll de empregas
dignas e renda apropnada, passa melhor con1nbur para que compitamos no
Mundo globallZlldo de hOje e atrnjamos o papel de pujança que estamos de hn
muito a merecer

A possivets detralales· que às vezes as há· que venham a
8CIJSlIr nossa proposta de e>:J:eSsivamente amblclosa. no selllrdo de que leVará li
queda me do que deoejãvoI da I8CeIla In_a, ..-;r.mos que acabará mlllS
bem por aumenli-Ia Parque ensrno leva a c:ori1Iein'.enlo. conheciIoento a
_lho, _110 a renda e _. imposto. Em_. apmvado l1OISO ptOJ9lo

estar.....' rompendo um circulo VIClOSCl de~•• bIilco custo e
alio _ao NIo gutanlo. lI18ll l_dO. naqUIo que Illlt Pcvo Illm de ma",

precroso. seu caprlal humano, na expressIo da cUIIJnI .. da lldIJr:;IçIo de sua
população.

_ "'"1'\nte ISSO, J contamos com o endoUo dI'oidc> de nossas
Ilustres Pares nesta Congresso Naaanal. pila _ deIIida • nocessana
apravaçto. _

Sala dasSassões, em I • de e</.~ .,- <!ti 1999

_ r-

i 1."-,...... \
~utado JoIo'Mendes~

'- 'c=-

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDP,S

PROJETO DE LEI N° 1.454, DE 1999

Nos tennos do art. 119. "caput", I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. a Sra. Presidenta
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detenninou a abei1Ura - e divulgaçio na Ordem do Dia das
Comiuõets - de prazo para apresentaçAo de emendas ao projeto.
a partir de 25 de outubro de 1999, por cinco sessões. Esgotado o
prazo. nlo foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 03 de novembro de 1999

r'
f.t~<~

Carla Rodngues de Medeiros
Secretária

I • RELATÓRIO

A proposlçAC em exame. de autcne de ncb,e Deputadc
JOÃO MENDES. dÍll~õe sobre Incentivo fiscal em prol do ensino médio e
lupenor

A malérlll terá aprecraçAo conclusIVa por parte dasta

COITUlsAo, nol termo!' do ar! 24, 11. do Regimento Intemo da Câmara dos
Daputados

EIgotados os prazos e proce<hmentos regimental! não
foram recebtdas emenclas ao Projeto

Ê o relatóno,

11 • VOTO DO RELATOR

A proposlÇllo em exame tem o Iouvavel objetivo de
dlaponllJiilzar recursos para o atendimento aOI estudantes do ensino médio e

lupenor. Em que pese ., boe Intenção do autor, entendemos que o enfoque não é
o mall adequado.

ComprometErse regra básica do finanCiamento da

eclucaçJo, cujas fontes de recursos provém de Vinculação aImpostos OImposto
de renda é a fonte mars Importante da Uniilo A queda em sua arrecadação

diminUi automabcament" o valor real dos 18% da recerta Vinculada a manutenção

e desenvolvtmento do ,~nsino A Carta Magna dispõe (ar! 212. § 3') que a

dlsltibu,,;ão de recul'llOS públicos assegure pnondade ao ensino obngalérlo. Ou1lO
efeito da proposta é .i diminulÇllo da capacidade de complementaçAo do

FUNDEF, havendo uma transferêncla de recursos do ensino fundamental, que é

obrigal6tio. para os nlvels médlO e supenor

Pelo exposto, votamos contranamenfe ao Proteto de lei nO
1.454. do 1999.

I"
('

.,;:'-~
Deputado JONIVAL LUCAS fúN10R

Relator

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comlado de Educação. Cu~ura e Desporto, em
reumio ortIlnária relIllZ&da hoje. rejeltou. unlllllmemente. o Pro~ de Lei nO
1 0154199 nos termol do p8lecet' do Relator. Daputado Joruval Lucas Juntar.

• EIltIV8f8lll presentes OS Sennores Deputados P9áO Wilson,
Prelld8nta GUmer Mach8clo M&naa Serrano o Nele RodoIfo, Vicerl'_. Ademir
Luclls ~ lJre CeicIta p.,j,,,,ro, Esther Gro.... FIáVlO Ams. JOI1Nal Lucas JúroD<. LUIS
BlIrI>dsa. Mana Elwa. NIC8 L()b60, NIlson P~o, Osvaldo BlOlchl. Osvaldo Coelho. Pastor
Amenldo, Paulo lima Renato llllve e Welfndo Mares Gtla

sela da ComlasAo, em 29 de março de 2000

J.~p do P:;;;;;; Wilson
PreSidente ,

PROJETO DE LEI
N~ 1.790-A, DE 1999

(Do Sr. Ednardo Barbosa)

Institui o Dia Nacional das APAES; tendo parecer da ComiMIo de EdlJ:llÇio,
Cultum eDeIpolto, pela aprovaçio, com emenda (relator: DEP. FLÁVIO ARNS)

(N3 COMIssõeS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE
CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54) -ART. 24, \I)

SUMÁRIO

I" Prtljllto InICiaI

11· Na Comisdo de EducaçAo, Cultura e Desporto:
•termo de lllCebinenlo de emendes
• p8I'llOlll' do relator
•emenda oIerecIda pelo reI8lor
• p8I'llOlll' da Comiulio
• emenda lKIolada pela COIIlissAo

oCongrIsso Nacional decreta

Ar!. 1· • Fica insliluído o dia 11 de setembro de cada ano. como o 'Dia
NaClOnaI dasAPAEs".

Art. 'l!' " Esta I.et entrará em Vl!JOI' apart1r da data da sua publi::ação

JUSTIFICATIVA

É reloavantlt~ a ongam a o e.mtnho do Movmento~. A

H'AE • AUOCIIIÇIo de PU e Amigos doa Excepaona•. oi resultMle de um

lllOY1mento que se~ no paia pelo HU plc:tnelrlamo

A pnmetra lmama. no El<ul/, de COI1llI'llglll' pels de 'axcepelona'" "
outras PMSOas i_ em ap<lIol-loe OCO<TIIU no Rio de '*-'>.

emr;treendldtl por Baatnca Bem'I • membro do CO\110 dipIomjlico nort~Hllnencano

.. mi.. de uma pessoa portadora da Ifnçlrome de Down

Mobvlldos por aquela Cldadi. um grupo " congregando paIS, arrugos.

pmf1tssorea e m"",ces de _ portadoras de dttfiCI6nclas " fundou a pnm8lra

Aasoclação de PaIS e AmIgOS dos Excepctonals • APAE do BnlSll CUJ8 reumlo

Inaugural do Conselho DebbarallVo ocorreu em março de 1954 A partir _ data

fOi Inltalada uma MCO!a para crlançu .xcapcio..... cem apooo do prcfeaor I.B
Fayette Corteoo

A E_e passou a contar com uma sede pro'M6ne. onde foram cnlIdu

duas cIaueI eapeaalS com cerca de vinte cnanças A escala desenvolvalHll.

-... alunos tom....m-se adolescentas a .-.iIaram de IIIlVidedes cna\lVU e

profissjoneIlUntes Foi organ.zada. enfio. uma o1k:lna~. de 8tMdaclH
IIQ8das à carponlaria. para "deftclanta". por 1n1Ôll!Ml de prc1Mso<'ll 011_ P-..,.

Da 1954 a 1962. surgnm outru N'A& No final de 1962. houve a

plltnelra rauniio n8ClOI18l de ckngentes a_nos. p!'Mtdlda pelo médoco _iaIra
Dl SlanllllaU Knnsky. em Sio Paulo, quando I1lUl'llram-H~ de doze

das~ Unidades Já 8XJ8Ient8ll,~_ de CIdades do RIo de Janelro,

e dos Estados de MinaI Gera... Sio Paulo. Paraná, RIO GIaIIde do Sul • Paralba.

Pala PtImaira vez, no e_n, dilcut1a48 a quatlo de peaoa portadora

da daflcl6ncía com um grupo da famlllaa, que trazia para o MOIIIll'leltto lUal

expen6nau como pals a, em alguns casos. tambitm como técnocos na lireL

Para faC1Ittar a ar\JCU1açio e o .ntereiomblO ele tdéIas os parllClpant811 da

ra<.nlio santRm a necessldade de coar um organillmo naclonll. surgindo, em

10 ele novembro de 1962. surge a Facleraçio NlIC!OlIlll das H'AE.I. que funciOl'lOU
durante alguns an". em Sio PlWlo.
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Em 111114 11 _ foi tranofllnda para 6raslllll O MOVimento Icgc se expandiu

para cutru e&Pl\lIis e depoIS para O 1nIlInCr dcs Estalics. HOje. deccmdcG

~ • cinco anca. SCInIIm-H mala de mil e aelacentao Unidades. espalhadas

pelo 6_11 É o malcr lllO\IIfIlllIIl SCCIllI de carater filantrópICO do paIS na llUlI li_

da atuaçlc. Esta mutbplicaçlo foi nct*vel. levandC>-H em conta 110 dtficuldadas de

um pala cerno o nouc. carente de llICUlSOS no campo daa pollbCaS públlcao e.

me.. amda. na .... da Educaçlo Eapeclal. Esta eteeCImenIC V8ItJglnCllC foi

Impu\soonadc pela Fedel'llÇlo Naacnal e ouas rep<esentaç6es estaduaIS que.

MIIU1ndo " masma linha filoscfica da pnmtll\'ll. perml\Jrllm e lIl"en\lvaram li

fcnnaçlc de nova0 APAEs. Atraveo de congresoos. encontros. curses. pllleotrao e

"lfOIios eventos, o McV\mento ...nslblllZCu 11 occiedade em gtll'Dl: buscando

IIlllblllzar mecanlsmoo que gllrantam os dlrertos da CIdadania da pessoa portadora

de _nela no BrasH

Esta prtlllOlllÇlo se jusblica porque ao Assoctaç6es de Pais e AmigOS dos

ExCepaollllis - APAEs as destacam por apresentarem propcsta de atuaçlo

~. que envolve como públICO alvo, nio só ao pessoas portadomo de

daficl6ncla em todas as faSllll de sua vida (desde a concepçAo até" Velhice), mas
tambMI os demaIS IndIVidues e Inlflluiç6es que IlIleragem em sue cauca

(familiares e Vl%mhcs das pessoas porl8doras de dllficl6nCla. SÓCIOS centnbulntell.

1IllIun\jrlcs, órglcs públICOS. cng·s. estudantes estaglérios. escolas. hosp......

fomecedcntsIpalC8lrDS, finanCladCl1lll. e a comunidade em geral) Cabe ressaltar

que o foco do trabalho cantra-se no atendimento 's pellSCllS portadoras de
deftcl6ncle e _ famlllas

Para finalizar. dastacamos que ao APAEs atuam nas areas de defesa de

dl_. prevençIc da InCld6nCla da.. deficilInCIlIS. educaçic. edUCllçlc

pIllfiaslcnal. saúde. IlSSlstllnaa llCCllll. llSporte, lazer. cultura. au"I6nCl& ao lcIcso

pc<tador de deficN!llCIa, estude. e pe&qUlSBS, e capecrtação e aperle1çollmenlc

t6cn1co prcfiulcnal

Pelas raz6es expostas. consideramos que desta forma a. APAEs obleric

cada vez mais o reccnheClmante da sociedade e a pessCll portadcm de

deftcl6ncla MIá~~ !ando um dls do Sno Mdlcadc • ceflIbrsçlo da

lIIIldada que~ a maior .... da IIlendl1lltlllo. _ segmente no pell

SaIs das S-en. Im 15 de Nlembla d81999

t..,,:.-
Deputado Edua'rdo Barbon

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.790, DE 1999

Nos termos do art. 119, "caput", I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Presldenta
determinou a abertura .. • divulgação na Ordem do Dia das
Comissões .. de prazo para apresentação de emendas ao projeto,
a partir de 29 de novembro de 1999, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, nlo foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 06 de dezembro de 1999

71V,J.u,..
-Carla Rodrigues de Medeiros

Secretária

I. RELATÓRIO

o projeto de lei em anãlise. de autoria do Deputado
Eduardo Barbosa. objetiva Instituir o Dia Nacional das APAEs.

A propoSIçãO foi dlstnbulda às Comiss6es de
Educação, Cultura e Desporto e de Constituição. Justiça e de
Redação. conforme determina o art. 54 do Regimento Intemo desta
Casa.

No período regimental, nlo foram oferecidas
emendas. Cumpre-nos. agora. por determinação da PreSidênCIa da
CECO. a elaboração do respectivo parecer, onde nos manifestaremos
acerca do mérito educativo e cuftural do referido projeto de lei.

é o Relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

Nos últimos anos, o Poder Público, pressionado
pelos movimentos da sociedade civil. tem tomado conSCIênCIa acerca
da necessidade de garantir aos portadores de deficiênCIa o exerclcio
de sua cidadania, mediante o reconhecimento de que a diferença nAo
deve se constituir em preconcerto ou obstáculo ao desenvolvimento
Inte9ral da pessoa humana.

Pioneiramente, a Constituição Federal de 1988, em
seu art. 227, § 1°, Inciso 11, ImpOs ao Estado o dever de criar
"programas de pnwençlo e atendimento Mpeciailudo pllra os
portadores de dflf/citncla trslca, .Inllorlai 8 mantlll, bem como
de integl7lÇAo soc/ai do adoiflScente po1t1Idor de ~IInCIIl,

mediante o tl'8inamento pllra o t1IIbaiho e a convWnclll, 8 11

flIcliitaçifo do acesso aos bens 8 HlViÇO$ públicos, com a
eI1m/naçlo de preconceitos e obstáculos arqultat6nlcos."

No capitulo referente à Educação, mais uma vez, o
legislador constituinte, sens(vel a essa realidade, determinou que o
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de, entre outros, "lJteIIdlmento educacional upeclal1ado lOS

portadores de deficllnclll, preferencllll/llfl/lW na rede regulllr de
ensino.· (art. 208, inciso 111). Esse preceito constitucional abnu
espaços para que a atual Lei de Diretrizes e BaI5llS da Educação
NaCional - lei nO 9.394196 - contemplasse capitulo especIfico sobra a
Educação Especial. entendida como modalldade de educaçlo escolar
para os educandos portadores de nllCll!llidades especiais.

Do ponto de Vista hrslórico, a luta pelas dIreitos dos
portadores de deficiência na Brasil é antlga e remonta, em grande
parte, à atuação das APAEs. A primeira iniciativa de congregar pais
de "excepcional.' ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa
de Beatnce BemIS, membro do corpo dlJllomàtlco norte-amencano e
mie de uma pessoa portadora da srndrome de Oown. Motivados por
elSa iniciativa, foi fundada a primeira Associação de Pais e AmigOS

dos ExcepCionaiS- APAE do BraSil, cuja reunião inaugural do
Conselho Deliberativo ocorreu em março de 1954.

De$llI data até o infclo dos anos 60, surgiram
outras APAEs em drferentes pontos do Pais, sendo que no dia 11 de
dezembro de 1962 foi criada a Federação Nacional das APÂEs. Hoje,
essas associações estio espalhadas em mais de 2.000 munlc(plos
brasileiros. congregadas em tomo da FeclelllçAo Nacional das
APAEs, cuja sede localiza-se em 6rasilla, sendo que o dia 11 de
dezembro, do ponto de Vista dos seus estatutos. já é considarado o
"Dia Nacional do Movimento Apaeano'.

Neste sentido, apresentamos uma emenda à
presente proposição, com o objetivo da fazer a cormçlo quanto à
data em que se deve comemorar o 'Ola Nacional das APA'Cs",

Concordamos, plenamente, com o autor da
proposição, o nobre colega Oeputado Eduardo Barbosa, ao afirmar
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qll9 as APAEs conatrtuem Uo mllor movIm-nro social de caniter
fIIatrttópico do pais IM sua .,.. de llfuaçfo. (ON) AtravN ele
COIIgl'IlI-,~ cu_, palectru. outros _roa, o
Movtmemo HIl8IbIl/zou • socledada em fiIWIIl, buscando
vIebIIlDr mecMÚSI_ que gat'IIlItltm " cII~ de cidedenia de
peaoa portltc:Icw de deflcJlncÚlIlO BlUll.U

InstRUIr o Dia NBClonal das APAEs é reconhecer o
trabalho pIOneiro e Inigualável que ei6lll1 instrtuições realizam em
todo o Pafll na promoçlo da odadanía dos portadonlll de deficiênCIa
• suas farnfllal, raz.Ao pela qual emitimos parecer favorável a eua
proposIÇão, com a emenda anexa.

Sala daccit\ ~~\-vt2000.

Deputado FlÁVIO ARNS
Relator

ElENDA MODIFICATIVA N" 01

Dê-se ac alt. 1° do projeto a seguinte redaçio:

•Art. 1"FIe. Instltuido o ditI 11 ele dezembro
di cadllllnO, como o DIa NlIClonal du APAEs o·

""7~~'\~'t\-ri
l:leputado FLÁVIO ARNS

11I. PARECER DA COMISSÃO

A COlI'IIII6o de EàJcaçIo, C~ I DeIporio, em rIIXllio
ClllirIh tMlzade hqI, lIIItOYOU. 1.IIlI!llmemInt, O PrlljIIO de 1.1I ri' 17llMl9, com
llIlIIlda. I1OIIlIImoI do1*_do RaIab', DIIWdo F1ívIo Ama.

Etlivnm prwntI OI 8InhorIII DIpul8doII PIdro WUon,
PlwidInle; GIInw t.Iachedo, ...... 8tIrIno t NeIO RodoIfo,~; AdMIir
l.ucM, kii& Lo, Celcita PirhIIra, EtlI1er GroIc, Flá'tlO Ama, Jcni'IaI Lucas JOOoor, Lus
8a"boII. MInI Elvira. NICll Lobio. N1i1on Pinto. OllvIldo!llolchJ 0IVlIid0 CoIiho, Pastor
AmIrido, Paulo Uma, Ra'Ialo SlI.... t Wa!Irido MnlI Gua.

SIlI da CCrnIsliD, em 29 de l1lIrÇO de 2000

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao alt 1· do projeto asegull1l& redação:

°M 1° Fica lnelilufdo o dia 11 de dezembro de cada
ano, como o Dia Nacional das APACs'.

PROJETO DE LEI
N21.915-A, DE 1999

(Do SeBldo fedenl)
PLSNl191/99

Diepóe SOÓIIa criaçio do C«1lro Nacional para EItUdos, ConseIV8ÇAo e Manejo das Plantas
Medici1aJ3 BruIeII'II; toodo parecer da Comlssio da AmazOnia e de DeeenvoMmento
R8IjonaI pela aprovaçio {re!lllor. Dep. JOSUÉ BENGTSOO).

(ÀS COMISSÕES DA AMAZôNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; DE
SEGURIDADE SOCIAL EFMl!LlA; DE DEFESA DO CONSIJI,IlDOR, MEIO At.IBIEIITE E
MINORIAS; EDE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54) o ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I· PtlljfIlo hi:iII

11· Na ComíIIia diAnIIZ6niaede 1lIeer1YoI'tin1RIgionIl:

•tenoo de rICIIiínenlo de emendas
·pncerdol'lllklr
• penarda comíIdo

oCOJlCRllO Nadoul dccrela:

Art. I' ÉoPoder Executivo IUlomodo aCTIll oCema HocIOl1lI pIII E&llJdos,
COIlleIVIÇio e MllIeJO clu i'lllIIU MedICII1lIl Bl1Iiletros. ~ fuIlcloari subonlillldo
léenieo e IlblniS1l'lllVJlllell 10 lnsd11Uo Bruileiro do MeIO AIIIÔÍa11e e doe Rceurt<if
NoturJil~·lbImL., ,

I'oripofo ún\eo AKde do Centro NoclOllll pIII EINdoc, CooseMÇio eMooejo
dos PIla MedIcinais Ill1IIleulS deveri ser IocolÍ2ldlIll rqiio llIWliniCl.

Art. 2° O Centro NaciontJ pm Es1udoI. contÕrvaçio e Manejo de Plantai
MechclnalS Btulleiru tcrâ por finalidade propor nonnu rellt1Yu ao controle do uso das
planw medu:tnall. fomt:ntar eatUdoI qut pot'ibllitem a ampl5AÇio do c~unenc:o das
populações de plantas mcdtcUJ&IS noc dlvasos biomu bJudelfO!l c promover tanto •
conoervaçio qtW1lO o manqo de pllnlU mec!iciOll' da fIol1, brasileira.

Art. 3- Para atender IaS obJetiVOS nxldoJ no an. 2"'. cabenl ao Centro Nac::lonal
potlI EttudoI, ConoeJvlIÇio e ManejO das Pltnus ModiciOll' Orwle"u:

1· 1'fOIlOI'. eXtl'UW" um _llIeional de estUdoo, COlIIefVoçio el1llDejo <lu
planw _ÍllOi. brullClm;

li .•dentlfiear as plUlIU medielllll' 1101 <Ji_ btomas brasileiros e defimr
"'etodo~. pita """..."",10 das espie....

III • r.- cumpnr a lqialaçio sobre a fi"'" e ptOmOver a fiacali2açio potlI
c:ornbaur o cornérnto i1ep1 de planw medicinais;

IV ~ criar e aerir fundo dettlftldo • apoiar financeiramente pesqUisas e estUdos
relWvQC • pWu.u. medie.U\IJS ht1.SUctra'~

" • promowr e .peuar ações de pn::uçio I. plantaI medICinais bruJleuu.
VI • promover c mcenn'Var pesqt.I1SU sobre & nora nos diversos biomas

bculleims oprojetos de propapçio de plantas lIlOd.cinais.
VII •__de cooperaçio uleniea o C1C1lúfi.. com loI<nui~

llOCl<lIlO1S.~ou~

VnI •~ as licalçu para co!ela de nwena! bolillleo " que .. _ 00
ans 19 da Lei 11"4711. do 15 de.-.brode 1965.014 da Let n' 5.197, de3 dejalloao do
1967,

IX • elaborar pIIMo de JlWlt,jo _vel. bem C<>nlO 1lllttUDleDlnO lcpia pera
_ as capoic... 1dcnullc:odu e UtI1bodu"""", plomu_inou:
~~ • criar e _ uma rode clc~ _iahzados em p!aDtu

XI • pramcwer C&DlpIIlhu dtvulpado a lJllpOCliocJa e o volor .-.o <lu
pIIll/Ii modlcilwl.

XII • prom<lIItr e~__ oopenWiudoa em 1damficaçIo,
c:ol<to.lmlaaeIWIIe<Ito o......... de p/ulas medicIDaIs;

XIII • promovet' • lIIiIizaçio lIMICIlfIWI du plonlao modícmals. COIlCiIiaado-a
e_prinoude.-__....JlI'lI"OVC<_ tee:lIOlóP:opora.
- a dld.cla1ll.lJI'OÔIÇiO de pro<\Iooo e~. ponir de pIamu1llOdiemlóI.

An. 4' Ai 1lfÜ1UI9ÕIC" que lO rem. oan. 3'oerlo exercidas de modo. buIcar a
conoervoçlo de apoeia lJlCdlcilwl da tIon brasl1elra. llOI divmoI bIomu brIIiIouoo, o
IlIIMjo _vel das p!alIIas modlcmaíI. e a cClnlerVllÇlo dcuc polrim6n<o.- pera
......... a _çioJ- e cqllitl_ dos _1tcJoo onuodo< ela 1l,diDçia das plaIltU
rnecbC1twI.

Art. S- Pua OI efeitos da lei. COIW1deram-se plantu medK:iD&1l OI reeuooI
vqelIlI que c_.-... utilizívetl com llna1Jdade meevcam«'ll1lV e _
~ o OIIIpI'<BO .l\r'oapê<:ieI ....... de 1IliIlóid·. UIOjIlIil'IIII WIpOI1I"flllIllicI: pon
.. _ e !IIluIu lleraç6e0.
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UGlSl.\CÃO CITADA ANEXADA PELA
cooaDENACAo DE UT\IDOIUGIlLATlVOI-CtDI

~o\11l

Do"~teplallvo..............................................................................

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERAT1VA DO BRASIL
1988

.bl c:cnar itvores em noresw de prcscrvlÇio pcmIIIlOllte. sem pcIllIJJIIo
da aulOridIdo compotenlO;

c) penetrII' em floresta ~ pracrvaçIo poIII\IIlCllIe COIIduzlDdo .-.
sulmIDellS ou lDJlJ1JI'lIaIlo PJÓIlriOS pb caça proibida ou para expknçIo de
PlOduIos ou sub-produtos fIoroslals. -. estar lIIIIIIÍdo do lic:eoça da .....
l:OIlIpOltlllC;

d) ........ danoo lOS PImjUCS Nacionais, EsladuaiJ ou MuniCIpIIS, Ilcm
como às Rcoavu BioIOpcas;

o) r-r folO, por qualquer modo, em lIon:sta o dcmIIS rc.- de
volO\OÇlO. sem tOllla' as precauçlles adequadas;

fi fabricar. vender. lJIItsportar ou sollIr baIlies que poaam provocIt
tnobldlO5 nos fIo<oms o domaIS formas do vesetaÇAo:

g) Impelhr 00 dificultar I rqcnoraçIo lIIlIIrOI de floreslll e demais fonDIs
de vClellÇlo:

hl rocobor madeira. lenha. corvIo • 0lIII'0S produlos procodenlol do
florestas. sem e.XI8U' a el<iblçlo de hcença do \·endedor. OUlorpda pela lUllridaIIe
=-en~~ munir·.. da via quo devota acompanhor o produu>... llnaI

I) trlllSpOllar ou l\lII'dIr madottU. lclIha, CIIIVio • 0lIII'0S pnJdutoI
proeodemes do fIaresIas. sem hcença vilida pII'& rodo o tempo da VIIIOlb llU do
..mauna.,no. outorpda pela 0III0ridade compoICllfO: •

j) deixar do mti1uir. autoridade IICeIIÇUe_pelo docuno do pnzo OU
pela OIIIrCp 10 consumidor doi produloI procedonIcs do lIcxestas;

1) 0ftlPl'0Pl". como combustivel, produ1os 11_ lllI hulha. .-... de
dISpOSitivo que impeça a dililSlo dof~ lUICClivois do provocar iIdDdioI ..
florestas. ..

m) soltar lllIIlWS OU nIo tomIrprcClllÇllcs nccessinIs para que o ....
do SIlO propnodado nIo peneao em IIore$tas sujoitM arqimo ~ial,

o) matar. lesar ou maltra.... por qualquer modo ou meio,~ do
?"wnallaçlo do !ogndow'os públicos 00 em propnodado privada albcl& GIl~
llII\IIlC de cone.

o) oxtmr do lIorestas do dombuo púbhco ou COI1SldonIdaI do~
permanente. sem ""'VIa automaçlo. pedra. &lCIL cal ou qualquor outra espécie do
1llUlerIIS:

plVmdo:

q) transfOl1l\ll' madouu do lei em carvIo, meluslVe para quaIquor efeilo
tnd1lS1lll1. SOIn liconçI da auroridade compotelIte

• AlinID ","ucmadapclo/.e' 0'$.870. de 26"'-",,"" 197J

TITULO IV
Da Orpnlzaçio dos Poderes

CAPI11Jl.O I
Do Poder LegISlativo

1965:
Art. '" A=ClIle-Je U lq!IIÜIleI aIIDru r OSlO ut. 26 da leI n' 4 771. do

"r) doatruIr OU dlllillcar..., do plamu medicuws'
s) UliIlzarplamu 1IIlldiclnIII..." aliconça a que lO..&.. o ínclIo

VII do an. 3'do Lei n' • do do do.on .... doaccnIo
ao .... 1IIIa ao pamldr."
Art. ,. Aa perJIlIaI6es. lloonçu ocIanaII~ que ampuem apaquloa,

coIeIa, lIÕlOIIçIo e..- do pIamas IIlOdIcmaiI, vipnla na data do pabIícaçio
~.IAI, do accrdo ou alo oom _ CÜIpOIlÇ<5oI, alo clllldicuJnam ..... ..- a
~pora_lIaabdodoo.

Art. r o p_ Euculivo~ .... 1.01110 pmo do CClIIO e oitenIá
dlu a <OllW"do.... JlIIbUcaçio. •

Art. ,.Eua Lei .....em VII"" na doia do sua pubbcaçio.

8a'-çlem
~ DuLeil

...................................................1' - ••••• ,•••••• _••, .

An. 65. O~eto do lei àproVlldo por \It'lIlL C..stfi _ poIa0U1II,

em III!I~ llImO de discuuIo e veuçlo. e enviado i sançIo OU pIIIIIIIIlpçIo. se a
CIII teVIS«I OIprovar. OU Ilrquivldo. $C o rejenar.

Paripafo IIIUCO. Sendo OprojOlO emendado, voItaD i C_ iniciadora.

AI!. 27. E pnlIbido o uso do f010 nu lIorostas • demais formu do
voJClOÇio

PDpf'o lÍlIiCO Se peculiaridades Ioc:ais ou fClÍOIlIÍS justificlnm O

empreao do fIlIO em prílicas~ ou t'IoreIIaIS. • penniIIIo ....
estabelecida em ato do Poder Públ~. ClrCUIlICm'ClId • iras C CIII1I deoaIdo
normas do prc<:auçIo

................................................................

CÓDIGO FLORESTAL. LEI N' 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1%7.

LEI N' 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965.

INSTITUI O NOVO CÓDIGO FLORESTAL

DISPõE SOBRE A PROTEÇÃO À FAUNA E DÁ
Ol.JTRAS PROVID~lAS.

An. 19. A oxpknçio do t10ralls o do fOllllOÇlles sucessoras, lIIIlO do _
domllllO pllbhco como do dommio pnvado. dopondorá de aprovaçio pcóVIa do
1nstiluIo BruJleiro do Meio Ambiente o doi Reanos NaturaIS RenoviYOIS •
IBAMA. bem eomo do ldoçIo do ltcmeas de conduçlo. oxplotlÇlo. ropooiçlo
fIonslaI e lllIIIOiio compativeis com os vciados _istemas que a cobatura
lIbóTea formo

·A",~o. ..copU·.I.'Mr~JodaplÚJLeI"·-:.B03 de IR dcJulltl1 W 19119.

• Rq.v/_adof'l!o Dtc""o 0'1.282. Jt /9 10 1994

Plrqrafo único. No caso di: reposiçlo non:staI. deveria ser prionzIdos
projOlos quo comemplem a utilizaçlO di: espécies nalivas

,-pirillraro acrescentado pela LOI h' 7.803. do 18'dejullto de 1989.

An 26. ConSlIlUem contraVOllçl\os penais. punIVO" com lr!s meses 'a um
... do pnsIo simples ou multa do uma a com vozes o saI/n"ml~'mo menu], do
1""'0 da doia da anliaçlo ou ambas as peno cumulativamente:

1I doslIUlr OU dalllficer a t10rtSlll considerada de praervaçlo pormanonte,
mamo que em foanaçlo.. GU.uullZiola com.infrinEtnaa das normas ostIbelocidu
ouJ"viS1U nesta Lei:

An 14. Poderi ser concedida I ClCIIlISlU, peIIOlICeIlta I iIIsIiluIçlleI
cienllf..... oficiais ou oficializadas, ou por _ indicadu. hcença especiaJ para a
coleta de mIICriaJ desUnado a fms ClCdIflCOl, em quIIquet Ó)lOCL

§ I' Quando se tratar dec.- -JOÍlM, dcvIdamcnte e:tdalciadoI
pelo Pais do onaem. <kvert o pedido do \lcença ser l)ICIl'IIdo o encamillbado 10
0111<> JlIIblico federal compelente. por inIermo!dio do lllSlituiçIo cientlfica ollcial do
JIIIS.

§ 2" As inslItulçl\os a que se refere este artJCO. para .feito da leIlII'VIÇIo
lIIIIaI da liCOllÇl, dario~II ao ÓlJIO púbIJco federal competente da atMdados
doiI cientistas licenciados 1\0 ano 0IIlai0r.

§ 3' As hcenças referidas neste mico nIo podmo ser utilizadas pb fiIlS
comerciais ou esponi.VOl

§ 4' AGI cientiSlU das U1StilUiç6es lIOI:iorws que tenham por Let I
auibwçlo de colelar lIIIleriaI zoológico. para rms c1etl\Íficos. serlo concedidas
hCOllÇ&S pemtaIlOIIleS•

An. IS. O COIllIClho de FiscallDÇlo das ExpodiçOes Artisticu e
CientIficas do Brasil OUVir' o orllo JlIIbbco fodenl competente toda ~ez qtIC, 
processos emJulprnenlO. houver maUnlrefemue • liuna.



12900 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

SINOPSE

mll:NTlFlCAÇÃO
NUMERO NA ORlGEl\-f: PLS N19( 1", PROJETO DE LEI (SF)
ORcAo DE ORlCEM: SENADO FEDnlAL 3D 03 19M
SENADO; PLS 101'1 1999

At1TOR SENADOR: FRE.1TAS NETO ,l"FL Pl
EMENTA DISlO&SOIlIIJ: A CIlIAÇÃO DO C!:NTRONAClONAL PARA ESTlIIlOS.
CONSERVAÇÃO EMANUODASPLANTABMEDIClNAISIlRASILEIIlAS
DUPACHO INICIAL

(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCWS (CAS)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETlDOACAMARADOSDEPUTADOS
13 lO '1919 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPurADOS.
• DSF1410l'AG

ENCAMINHADO A.:
(SF) SUBSEC. COORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) EM: J3 10 1999

T.RAMITAÇAo
3003 1999 (SF) PKOTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (P'LEG)

ESTE PROCESSO CONTEM. Q8 4:0rro) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRlCAOAS.

3D 03 1999 (SF) PLENAJUO (PLEN)
LEITURA. •

3. 03 1_ (SF) MESA DI1IETORA
DESPACHO A CAS (DECISÃO n.RMINATIVA). ONDE PàDERA
RECEBER EMENDAS POR UM PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS
VTEIS. APOS SUA PUBLICAÇÃO E DlS'I'R.IBUlÇÃO EM AVULSO.
nSF31 03 PAG A2I A &1.31.

3J 03 1", (SF') SUBSECRETARIA DE COMlSSOFS
RECEBIDO NUTE ORCÀO. EM 31 D~ MARÇO DE l'99.

31 '3 1999 (SFl SUBSECRETARIA DE COMlSSOES
ENCAMINIIADO A CAS.

U D.C 1999 (SF) cOMISSÃo DE ASSmn'OS SOCIAIS (CAS)
ENCI:R.RAMENI'OPRAZO. EM 09 cc 99. TENDO SIDO APRESENTADA
OI (UMA) EMENDA. DE AUTORIA DO SEN LUIZ OTÂ VIa. (FI.. 09). PLSOI1911999

12 Q.4 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCL\lS (CAS)
RELATOR SEN Gn.vAM BORGES.

10 OI 1!t99 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (eAS)
DEVOLVIDO PELO RELATOR,. SEN l;n.VAM80RGES. COM MINUTA DE
~CEa..caNcLUlNnorELA.APIlovAcAo DO I'ROJ"E.TQ COM A E!\fENDA.
OFERECIDA PELO !Im LUIZ OTAVIa E COM A EMENDA QUE
Al'RESENTA. PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO AO DISPOSTO NA LEI
COMPLEMENTAROODOJ5DE 1991

13 09 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
A COMISSÃO APROVAOPAIlECERDO RELATOa.5EN GU,VAM
BORGES. COM AS EMENDA 1 E 2 - CAS. (f1.S. 10 A (6)

28" 1"' Im COMISSÃO DE ASSllNTOS SOCIAlS ICAS)
ANEXEI. FLS 17 A 1'.TEXTO FINAL APROVADO

13 09 1999 (SF) COM1S5ÃO DE ASSUNTOS SOClAl5 (CA6)
ENCAMINHADO AO SAcro

13 091", {SPlSER.YJC.O,DXAPOJO COMlSSO&S.PERMANENTes
ENCAMJr{HADO A SSCLS. •

2109 1999 (SF) SUBS'EC. cooan. LEGISLATIVA (SF) (S8CLS)

TERMO DE RECEBIMENTO DE e'JENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.915/99

_Nos tennos do art 119. capul, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr Presidente detennlnou a abertura - e dlvulgaçêo na Ordem do Dia
das Com,""ões - de prezo para apresentação de emendas a partir de 19/11/99, por
CInco sessões Esgolado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJato

Sala da Coml••ao em 25 de novembro de 1999

~.

Tê,",'oM~ça llilar
Secreláno

\-RELATÓilIO

Coube·nos a analise nesta ComiSSÃO, quanto ao merno, do Projeto
de LCI nO 1 915. de 1999. que autonza o Poder E"ecutlvO a cnar o Cenrro NacIonal para
Estudos Conservaçjlo t: ManejO ~ Plantas Medlclnal5 BrasIle1ras a locahzar·se na
Região Amazomcl1

-\ proposição especltica as ações do re:fendo C~ntro para que seja
atendida sua tinahdadc qual seja. propor nonnas rela.uvas ao controle do uso das plantas

mediCinaIS lomemar ~srudos que POSSlblhtem i1 amphação do cOMeClmento das
populações de plantas medlClnB1S nos diversos bl0mas brasileIros e promover a
conservação quanto ao manejo dessas plantas. de fonna a lograr n conservação do
pammo'mo genêttcõ c assegurar a reparnçà'o jU5tJ e eqüJial(vi dos beneticloS oriundõs da
utlltza.Ção dessas plantas

Encarntnho a Vossa ExcelênCia. a fim de ser submeudoa~o
da Câmaf3 dos Depu1o'Sdos noo tenno& do Ilt.~ da ConstitUição Federal, o Projeto de
Lei do Senado nO 191. de 1999, constante dos autógrafos em anexo. que "dtSpãe sobre a
cnação do Centro NaCional plJ'a Estudos, Co~rvação c ManejO das Plantas Med1ClIW.5
Brasdetras'·.

DfCAlllNBAOO AO l'LEHAilIO PARA LEITURA DD .ARECER.
OIID 1", (SF) I'LENAlUO (i'LEN)

LJ:J11JaA rAUCD m -<:AS. FAYORAVEL AO PaDJETO. COM
ACOLBlMENTODADmNDAI·CAS,DOSENLUJZOTAViOECOM
AL1"DL\ÇÁo tNnOIJ1JZlA PELA Dfl:NDA 1_ CAS.ADEQUANDO O
~AODIIPOSTONA LCPf5.,DE 19M
bO'I211'AGU4S1 AlIoUO

011t1,.. lUll'L!NAIlIO lPLENl
LEJ1'tJIlA or.II7, DE1"'.DO PltESIDENTE DA CAS.
COMUNICANDO AAI'XOVAÇÃODO Pl{OJETO.COMAS~AS1 E
2· CAS,RNDO AUJilTO o Pa..\ZO DE 15 (ClNCO),DJA,6 trrEIS
PAbINTDPOSu;J.ODJ: ItE1JDO.POR.UM DttlMODA
COM>OOlçAo DA CASA. PARA QUt:A MAT>:IUA SUA AftlttLUlA
PILO PI.!NAlUo.
DSF 0% to PAÇ U4'7S.

04 101'" {SF} stmStt. coaan. LECISLATlVA (5F) (SSClS)
PRAZO 'ARA INTERPOSlçAo DE llECURSo· e 18 A 111'99

11 101m (SF) suaslC. COOM. LEGISLATIVA (SF) (SSC1S)
ENCAMINIIADO AO PLENAlUO

13 li I'" (Si) PUNAlUO (I'LEN)
COMUNICAÇÃO PRESJDENClA TEJlMJNO PRAZO SEM JN1'ERJ'OSICÃO
DIr R2Ct1RSO.PREVlSTO NOA,RT 'I, PARAGRAFOTERCEOlO.no

13Iel=~~~~rtJT~COMOOFISFN.JQ.o~J9i

OfiCIO nO 100 t (SF) Braslha. em.2.0 de outubro de 1999

Senhor Pnm.c:lro-Secrctario.

oPL 1915/99 define planw medlclIIlllS e o manejo sustentavel e
propõe o acrcsclmo de dispositiVOS referentes a plantas medICinais à Lei n° 4 771, de 1965

~o prazo regamental, n_ào foram <lpresentarlas ~'itendas a
proposlção ~m ánah~e

Eo relatQno

11 - VOTO DO IU:LATOR

o numero de plantas do Brasil esta estimadO em ZO 000 especle5.
a ml110na das quais encontra-se nos mms de 3 mllhões de qul!ômetros quadrados de

floresta tropical Em toda a baCia aml!ZÕmca. ha esnmatlvas quc apontam para 3D 000
especles de plantas \oasculan:::S

Além das Intuneras espc(:Ies 3hmennCULS. omamentaJs e
madeireiras, a Amazôma é um verdadeiro laboratano natural de produtos mediCinaIs

Entre essas milhares de plantas. encontram-se substànclas qUlmlcas com propnedades
capazes de repelir Insetos. outJ'aS que têm Sido usadas como relaxantes mwculares.
anesteslcos. e medicamentos para esclerose T1"\ulupla, mal de ParJ..,nson e tratamento da

malana. inclUSIVe a qumIna. apenas para citar alguns exemplos Espectcs com substâncias

aluclnogenas e narcoUcas estio sendo estUdadas para unhzaçào em tratamentos

p5lqulamcos c centenas de outras que podem ser utilizadas no combate ao câncer. doenças
cartbovasculares. anualergtcos e llntllnflamatonos, estão sendo estudadas

AtenCiosamente.

_ ,,9'~ ~~;
~~~-
Senador Nll bar Júnior

Prl.JlIeiro-5ec:retãrio, em e}Cerelc:io

A Sua ExcelênCia o Senhor
Deputado Ubiratan AgUIar "
Pnrnelro·Secretáno da Cãtill1nl. dos Deputados
Jbs/.

A mdustri'a blotecnológtca tem apresentado elevado CrescImento

nos ultimas anos O mercado de produtos blotecnológtcos fOI de- 4 bIlhões de d6111res em

1991. com prevIsões. para o nno 2000. de "hnglr ~O bdhiles de dólares ft - ;>ane
dessa nquCZ3.. entretanto. e obtida por laboratotlos de palses desenvolvIdos ..lé realizam
llS pesquisas sobre as plantas e acabam patcnteando os produtos

Há tambem o nsco do desaparecImcntO de muitaS especlec pelo
desconhecimento da biologia da planta e ~ua e'<.ploração predatón~1l

Algumas institUIÇÕes brasileiras \rÇm tentando com parcos
recursos e grandes dificuldades., desenvolver pesqulSAS nessa area.. E neeessana.
entretanto. Do concentração de esforços o que ngl1rzana o P!ocesso e evltana sobreposu;ões.
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Aproposta de cnação de um centro com essa finalidade e. pol1mlto. digna de nossa in*- _
aprovação.

Pelo exposto. votamos pela aprovação do PL 1.915m.

Salada Comissão. em de de 199 .
~.--->~.,.

Dbputado JoslÍt1lengtson
Relator

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão da AmazOnia e de DesernoMmento
Regiooal, em Teria Oldinátia realizada tqe, aprovou, Ln'lf1imemente, oProjeto
de Lei n' 1.915199, nos tennos do plnCeI' do Relator, Deputado Josué Benglson.

EstivelBm presentes os SerilCIres Deputados:

Evandro Milhomen • Presidelte, Vanessa Graz2iotin,
Raimundo Santos e Jage Costa, Vice-PreSIdentes, ArllValdo Vale, Átila Lins,
Babá, Oro Benedito Dias, Euripedes Miranda, Josué Bengtson, Mdrcio Bittlr.
Marcos Afonso, Nilton Cspixaba, Paulo Rocha, Ricarte de Freitas, Robério Naújo,
Sérgio Carvalho, Teté Bama, Vte Pires Franco, Agnaldo Muniz, Badu Plcanço,
/gor Avelino, Jaime Mlltrns, João Castelo, José AleksaOOro, José Ar1lório, José
Pimentel, Nilson Pinto, Pastor Amanldo, Valdir GimI' e~Iington Dias.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE FISC. ECONTROLE NO 51-A, DE 1996
(DO SR. LUCIANO PIZZATO)

Propõe que aComissão de Fiscalização eControle investigue ctentlncias de inlol1nedJação de
verbas federais; tendo parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, pela
aprovação.do Relatório Final, que concluIu pelo encerramento e arquivamento desta (relator:
DEP. SIMAO SESSIM).

(Ã COMISSÃO DE FISCALIZAÇÁO FINANCEIRA ECONTROLE)

SUMÁRIO

/. Proposta Inicial

11· Na Comissão de Fiscalização Financeira eControle:

•relatóno prévio
•tel1no de implementação
·relatóno final
•parecerda Comissão

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE FISC. ECONTROLE NO 51-A, DE 1996
(DO SR. LUCIANO PIZZATO)

PropOe que a Comissão de Fiscalização e Conlrole investigue denúooa de Intaf1Dedlllçiío de
vlllba!l fodIlmis; tendo parecer da ColIIissão de FiIlCalIZllçiio Frlllncelra e Controle. pela
aPfOVBÇ!o do Relatório Final. que conclUiU pelo enoerrarnento e arquivamento desta (relator:
DEP. SIMÃO SESSI"')

fÀCOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA ECONTROLE)

SUMÁRIO

I· Proposfa tnicial

11· Na Comisllfto áe Rscalizaçllo Financeira e Controle.

• relatório prévio
•termo de implemen1aÇão
- relat6rio1inal
• parecer da Comissão

Senhor Presidente:

C.om Bento no art. lOOt i 10, combinado com os arls. 60,
ilCisos Iefi, e61 do Regimento Interno, solicito aVossa Excelência seja submetido
ao Plenário de!te órgão técnico Proposta de Fiscali7Bção eControle visando à
apuração de denúncias de intermediação de verbas federa~.

As denúncias apontam aexistência de escritórios particulares de
~ lp - intermediação de vetbas para as prefeituras, para garantir a
assina1ura de convênios eahberação das v., embolsando de 20 a30 %desses
1eClISOS.

Para corroborarefundamentar esta Proposta, estou anexando cópia da
minuta de um contrato dessa natureza, oferecido por uma tal empresa "FINBANKn

(que lXJde ser uma empresa _fantasmall) a (Xefeituras do Paraná, garantindo a
h'beração de ICCUrnOS fedemis do FNDE (FllIklo Nacional de Desenvolvimento
Escolarh e programas de Merendas, Leite, Kit Manutenção eCllllServação de
EstradasVi_

Este contrato éindício veementé da procedência das denÚJ1CW que
chegaram apúbllco, mostrando avelha face da mesma colTllpÇão que çensávamos ter
~do erradicada da vida pUblica eque tem denegridoaimagem de vários governos.

SaladaComissão,em dejulhode 1996.

?--rt
Depalldo LUCIANO PIUATIO

(PFIJPR)
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"Controlo Particular de Pre~taç~9de SqO'ico, Profissigunhi
.. o\:S!lesSOTlD FIDQuceirn~ •

"A.toriz·,lg:!,

AUI~r'zamos a 'Mpru. "Fi"'",,. A.UlSlDrtll

FI•••c."" LI"., UIII sede. Av. Bril.deiro r.ri. LI
L6U • 3" 'lIc1ar cj.303. $lo !'Iulu • SP' inlcrlt. m:.
c.a.c. n" 96.47:t~6Y/OOOI·OO IlraV~1 de se~ direto D U

J." Jarbal Ptr.lr., a nOI r.presenlar junto
r

.:~
MI.llthlol Ptllllus r.du.ls d. U.lio, com a nn~lidade

IIp.clflca de uae<soram.llto e illtermediaçlo dOI pleitos
'Ira olltançlo d. fI'cur'OI para ••ta Pnftilura.

a .. R'tes.

;pasOipmlu eCondirÕrs"

A CmllrJlII\l, t~ em viii o conda&encillllClllO de crêdilOS para a
lIIOdalidadc MARO", ~.I lO mmlo rllllllCCiro tlll llOVClIlbro de \995, alIil\is ~'lil
Resal_ 'I. 326M60 do a.1~~ CclmI.__ 110 ~idu de_lo de muHlls
lIIIIl~ julllO l1li R1/.\tIlS: E.=l.1'«lluI~ Qcr;I du C.o. PalClllt, Dm!'l'.
~ Ecc!I6llUCi F_.B~ MnIIU de Cddito, Banco r~ultnal cCamueial, aIKI'
do Rio Gtallde do Sul. BIICl! ~ljllas Ocnif.e" bem _llllllO 105 Mhillénos Públil'vl
Federais CEslIdIlliI, niO ICllIlo lopIo biIo dllàI ~ii difitll\Álli:S a1tIlIIttadai IW
~ de llCIIJOt !lO ~1,1;\\\i r.-eito eNlI6qIos publicos, capóJ terem·sees~
.. os .. call1Ycis para 3 oIlIeaçio dai rcfrldos rrédílos, l1MSiios 3 s~rl:IJ
llICcaldada prc=etlleS ~ l~"llIIOIl ClIlO e• plIZO inemrtcs àlIdmiDilttlçJo. 1C)111~

ra I cxpasiçIo de." C_lO Il1*O da~I kitaM t LOJInlM di
Ailülrsh PiMIq ,I ~jJ lIML lrt. 25. lIIrJlAW 1.lacilg 11 eArt, J',
1IlmIqUI. acqma~·;(~1iDda lIIl mercado finamo "TjubW Ama~

LIda.::.

de eI. 1996,

----PÃfeÍtõMünlclpil-·---
(Firm. R.eaonheeida)

• TelI opam~ caGIIIQ «IcIndo Clile U pJllCS, afillllidadc esped(1a de
...1.It I~ Íllft',l~ MiliIIérios PIlbIiclI F_ da Uuiio Ct1t1l o~\'(l dt
IIICSIGIÍI eiaIemcdiIçIo I'!I jlIe/tes ratizIIoI cI smm rcWados pIll a.~ ~

..pIl esta Pnteilllll
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Cldu!ul« Terceira' Das GJ/lc/ic4es t e;'nur4st

A~~' COl1lprotntte luavU deste InstruntenlO, a prtltar am ,1

COI1trallllle. os serviços de ,\SSCSSOril c InltrmC1llllÇlo Flnllmlll Junlo lOS Mlmslln".
POblj,OI da UniJo di "auinre ( 'mlll:

A)Sallora;io eI w<CllÇ!o da P~IIOI FI as úm especificas efil1l1idades do.

•P.N.DJ (FUIlllo NlCionaldc DlllllvolvlIlIC1IIO E.colar)
•MUIIlI! 11

-Leite
• IClI Mulutcnçlo
'.~...~ ele EslIIdas VichwI

B).protocolo c l.omJllllltsm!llto dct IIrtridos Jl'ojelos e pleitos••lé I rase fin:l1
ele llJl'O"IÇ4o ,'ibCllçfo dct r,wlSG!' jUlltD l4C COlIIpcleIIlU Minislmosl'úbhcol Ftdmis J.
1JIiIo.

g4""da oug«,;Conilç~jg.d'{re.

Pn IIX~' doi lIIbIlhos CGl\ll'ltados, a~ la compromete.
r_ a~ todoe '> ,JocumenlOl nccasiriol pllll I rca1iLlÇ5o dOI lratwhos c
oblmç4o do.IlllUlt:llos. bem .umo coIocIr à dis[lOllç!O todas as informac6es a "!peIto ,In
pleho. sempre qUI se flZCltm n,'celSÍrill.

Par& CMCUÇIo .:os trabIlllDl definidos neste illlll\ltllCnlo I~ 't

oIlri11 acoacluiolos pm~ dllcrindo OI pleilOl e liberando OSlCCUlSOl, até o dia Jf
dldezlmlrode 1996,d&scClli"le fOlllll:

A) Pru o pIII pl.,.ocolo dos pleilOS: 1163011' jllJ1ho de 1996.
B) P...., pua n~ ·r.~âo dOIIlCUlSOS: até J1de d<=bra dI 1996.

Çdnutq $f\.",: Dar Hp"Dráriq' p,vldqs

Pila conclUllO ,:,'sllaballlol e resullados obtidos.a~ conCllrúl c sc
abriaa aplll!' aCllnlmW\lIa Ilulo de haaorúior por JCIYIÇOS prestados o perccnltIJl de j~ .~
(Trinta p<U'CClllO) r<lbrc ovalt>'libendoemdilldocm COll\llS eOllllllcsd.~.

Pn fi.. di "llllllÍr a~ dos pleitos e receblmcuto dos lUVU;US
_lidos, a~ anuirá no 110 di UIÍlIIIIItI doi c.avfni... cheque IIcnlinatl,,, ,I

1\..,. da QlDls:IllIdI nO valor do. honotizío, clevidDl. conto""...t,pulld... cJj1l.tIlI., '1'"
ocíii em podlr di~ ltlluloclt~, sendo devolvido ou dCp0511ado de acordo ,,,,,,
ucliusulasoilavUI)Ollldat' illslIIl.-tO.

g'usylq qUaw Dat 'DI/di; de Pwm."1D

OI ban.rMiM •"11S1IIIleI da dAuru11 anterior. sem li" idol pcIal:A.illllwll~ a
Cml!rlIlIdI. somCllle se hauvo" aJllOWÇlo doi pleitos c lihenç10 dOI l_S...fi scn<k.
dtvIdo pela~ l Ciu.\IJwlLso _ Il1o III111ir Ccompr.var OI o\ljeüvUI Ctrallolhl"
rcoIioadol por 111& Illlmncdl" .1.1 c ........ IOl1IIl1C!o'" nul. e '011\ C(l1tO esla obnKal"".
cvja complOvo'" te I'ari 111"'" doa alqiol qut se oQC\\aUUlcm UI pleitos o Iibcraclo J...
lIC1/lIOI,

No caso de COr.''fllltlqlo dos 1\C&ÓCÍar. OUlCja. d:laJllllVIÇIo e liberado doI
lICUl10S c(cluodol Irravês da ."moda e intemlCllilÇlodI~. a~ p.,p'. a
lIlCIlIlI O!, halloririos dcvkIo· collllllllCS da CUusula StlllO, no alo da Cf/dito em COlll_.
CCImlIlCS da l:allIIIWUI da lel'umte!osml:

A) Atraris di ~"pólilOem conII comnll di C.l1IlIlloldl. plOVCmctllC do chequc
pIIIllÍdor da opetlIÇâo emltid. pell Contrawlte ccn(OfI1IC Cllusul. SétimL

SI Depósito em •'onll! COll'CllleS da c.wLl, eretuado peb Úlallmlll:

C) DocumentO .Ic CrédilO (Ooc) 011 Ordem de P_gamclI(o (OPl eDl call1'''
correnlcs da t.auIrAW1ao c(Cll1/oo10 pela~

çwúsula Nova' Dgl'DIuMQ da Garantia. Cust6dill

oebeque gllin'ldor da opcnçIo emitido pela~ eem cuslódia !unl" D
~, lotncale será dtvuil'ido li emilCIIle llpós • e(eliva dísposnibilidadc dus r<cu,,'"
enVlldos pela~ I ~,referente .os p"pm,nlD' dos hunu,.rio. dc.idu,
conforme elillSul~ Conllllual.

am,ula IJ<qllla: Qlu/lqS ( P~IriI{r1ql

Er\I CIlllllIIO (Irnl&do CIlIlt a pIlICI, se IObtc~ • qualquer OUIlO conl,.11I
uistcnte pllll 1 metml 1iJl.lidil~ lIrmado pcll Contrallllte com ICltClrus. por nHli,
piYilcpdo 'llJC ~j4, SCfIda ~Io: I pIIllr da Ullnatura d!lle. q~lQuer mull.1IJu ubti~o jUlllu JUS

MiAiItlrios Pdblicos Fcdclai•• em IIlsçlo 101 lIabillhos leallzados cOlUllnlcs di C'IAusllh,
Tcrccua. ser' considerado er. luada pela Canualldl, r1l1.!lldo jus 101 honorários COnrOOI1"
CUllltIJa Stllll dUlell1ltl1llllCl"u,

gdulula Dfeima.Pr/mljr,r; l'rqlII dO CQntratp

EIlI i1llll1lllll'l\101 ICIII vl~ I plllir da aulllllun dos comptomlsSlllas
CllIIIIantcs no fllIimbulo dcst· lrl'lIUIllClllO, I cxplO'1I em J1 de dmmbro d. 1996 ou !'"
pnzo inddmninado no wo ti· ~~iltirpcad!ncill di~ jUllloI~.

f'dusu'a Olcinra,Sgund,/: f'cua(fdqdts "era Ot$ÇªU~

Ocallendo ~umprilllCllto pela Conln~le, du clAllsu111 cOlltflllU~IS

COlI51aIIfeS deste instrumenta,/crema 10 pIJIIllCIllO dos honorârios à~ ClmiMJ d~

illlCdialO apIOIlOSilUta de lMIIi liI! iudiciais cahlveis, afim de emitir tlinUl1~.lelrJ.l
011 ll/Ulos de ccbrariçn na rilJ r dllJ bonc!iriDs d~idos, Qcmcidos de mulla de 20'/. llU mês
maisjlllU5de 1% ao mês.

Cláusula Décima.rmeJr.r:.:'lumaralm' ""1'11 Forurll.!(UlC/iU CQI,trntrrq/. Ui
dãi Ljdlartjts CC!I!rtca(pI d'1 4durinisrrqqia el11lUrJl.t!' .'.§A6 d~·;Jt~6J)

a) UI, 25. 'sorraro lo aiJlIxi&ivd aUcltIÇIo qlWldo houver invirbililladc
de Clllllpet!ic..,em especial:

laásoll: Pnccnlt&1IÇlole çel'liços Tbicosenlllllelld1ls no ART. 13 desla
Iel. dclllhlnZlsinaulu. com 110rwiouis O1Iaupn:sade notória cspcci:lli_,
.....aiMriIibllldade pIlIl~rviçOS do \l'olbIIcld&dCcdlYUI~.

bl AIlt...JJl Pn rUIS ueSll I.cl, CllISidctHC ScMÇOS T~t:lliClls Prafissianaia
.ia_rosTrabalhorR·flllvosa:

I •&lados Ticail:os, PlwjlliJCma e1'JojctoI nlsÍClls OU ExcclJÇÕU.
n·w•AsrcpDria ou CDrlIullariJ" T~cnicas cAudíloriais financciros QU Tribuluiuo



12904 Quinta-feim 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

"" "" 1996.

CO'NTB ATANTE

CON'TRATAno

FlNUNIC ,cSSI!SSO/ILI. FINANCEIRA. LnM.

Relator ficará encarregado de sua implementaçio, Jelldo aplicável A
hipótese o disposto no § 6" do ano 35;

IV • o relatório final da fiscalizaçlo e controle, em termos
de comprovaçlo da legIlidade do ato, avaliaçio politica, adminilttati.
va, social e econômica de sua ediçlo, e quanto • eficácia dOI resulta
doi sobre a gestlo orçamentária, financeira e patrimonial, ataxlerá, no
que couber. ao que diapõe o ano 37.

§ I" A Comissio. para a llXllCUçlo das atividades de qu;
trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da UniIo aS
p~vid&lciu ou informações previstas no art. 71. IV c VU. da COl1Iti.
lUíçlo Federal. .li ....

I 2" SIIIio assinadOI prazos nIo inferiores a da: diü pua
cumprimento das convocações, prestaçio de informações. ateIIdimea
to às requiJiçõea de documentol públicol e para a realizaçIo dé
dl1iaências e periciu.

§ 3" O dacumprimenlo do dispolto no parágrafo Ulterior
enlejará a apuraçlo da relpOnsabílidade do infi'ator. na f'orma da lei.

I 4" Quando se tratar de documental de caritcr sia\lolO,
l'eHIVado ou confldencial. identificados com estas c1~
ob&erVar·so-i o prescrito tIO 11 S" do art. 98. .
. .

"LIGIILAÇÃO CITADA ANIXADA PIU
CCORlllNACAo DlIITUtlCl LIlIlIU'IMlIoCaDI • Clmara.

TftuloIV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 100. Propoalçlo lá toda matéria tujeita • delibor1ç1o da

RESOL~ÇÃO N" ]7, DE 1989
..fpl'DWl o&gillH1Jto [mImo da Cdmora QuDlplllatios

························· ..·············Ti~i~·Ji······· .
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

.............................................................................................................

Capítulo IV
DAS COMISSÕES

···············..···..··················i;;;;x···..······ .
Dtt~lo ~ Cmurol,

Art. 60. COtIIâtuem atos ou ratos sujeitos à fiICIlizaçio
controle do ConsreslO Nacional, de lUas C.... c Comissõcs' e

• I - os, paaivejs ~ fi~ contíbU, finan~ orça=operacional li patrimoniaJ referida no art. 70 da Constituiçfo.
fi • os atos de pstIo ad 'nistrat· d

incIuidos OS da Idmini • 1llI. IVI o Poder Executivo,
OI tenha praticado; JIraçIo ilIdíreta, leJI qual for • autoridade que

,m-OI atol do Presidente e Vice-Presidente da Repúbli
:'~dClEádo, dos ~istros do Supremo TribunalF~

• ~ da ~ca e do Advogado-GeraJ da UniIo
que lDI)lOI1arcm, tipicamente, cmne de respolll&bilidacfe; •

IV - os de que trata oart. 253.
, • Art. In. AtiJcalizaçIo li controle dos atos do Poder Execu.

tivo,~ os da adminiJtr&çIo indireta, pe/as Comiaões, lObre
mato decom~ destas, obedeceria às '.

I-a proposta da fiscalizaçio e controrer:u=~Presen
~:~ qua!qdouer~~~ou Deputado. àComiJllo. com especifica
"- alo e....lU«lllClltaçlo da providàlcia objetivada;

11 • I /II'OpOIta lerá relatada •
dade e convenihIcia ' prevIamente quanto à oportuni·
poIitico. econômico ~Ufl e o alcance )uridico. ~nillrativo,
definiDd 1••_ ' ou oJ'Çamentáno do ato unpugnado

o-sc oPWlll de, execuçlo e ~ metodologia de ava1ÍlÇ1O; ,
m. aprovado pela ConuSSio o relatário prévio, o mesmo

I 1" As proposiçlles poderio coMistir em propolt& 'do
emenda à Constítuiçlo Federal, projeto,~ indicaçlo,~.
menta. recurso, parecer- e propolt& de fiscaJizaçlo e controle. '

I 2" Toda propoaiçio deveri lei' redigida com clareza, em
Icnnos expllcitol 11 concilOl, e aprllllllltada em I"" viu, cuja deIti.
l1IÇio, para OI projetaI, l! a descrita no § I" do art. 111.

I 3' Nenhuma propOlÍçIo poderá conter matéria estranha 10
llI1Unclado objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente.

__-_.__ .-r. .......~ ...~~

t:--7'~~.~~-==-.
o .............~..............-~~ ..........._-----...........-
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OF·P no/ft/96

Senhor Presidente,

Brasflia, 07 de agosto de 1996.
PropoIIa deFiJcalIzIçIo cCoaIroIc n' 5119ti

(Se. Lucia1lo PizmIID)

,RELATÓRIO pRavIO

o DcpoIIdo LuciIDo PúDllo, PFL do Pmui, den CIllrIda em lIDa.....
PropoI1a de F"1JI:IIizIçIo eCoaIroIc de ri' 5119ti, nadIla do dia lY7 de lpkI ele 1996••

Encaminho a V. Exa., em anexo, para numeração e
publicaç!o como Proposta de Fiscalização e Controle, Requerimento
do Deputado Luciano Pizzato, que propõe investigação de ftdenúncias
de intermediação de verbas federais".

Ao ensejo, reitero a V. Exa. protestos de elevado apreço e
consideração. !

vi(v1
Deputado Jabiie Martins

Pr+sidente

AoExm°Sr.
Deputado Luís Eduardo Maga1hIes
DD Presidente da CAmara dos Deputados
NESTA

coMISSÃo DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA ECONTROLE

Em IU&PropoI1a de FiIcIIizIçIo e CCllIInl1e, o~reqaer._

CcaüuIo de F"ucaIi2ayIo FiDIDceira e Controle a__ do pedido em &lICllD ao

TribaDal de Ccntu da UlliIo c &O l'Ia*io dwc ÓI)\Io léGIGo viJIIIdo à lIplDÇIo de

c1aIúnclu de intmnediaçto ele \'erbQ fedcraiJ.

Alesa o illll1re Deputado • exiJI&cia de deam>clu que lIpOIIIllm pera

aJtpms CKlitóriOl pcticulam de~ OI qaaiI, RIIlzam~ de

Vl:I!lu para u 1'RfciIuru, a11m de ptIIIlir.UIÍIIa\UI& de CClIlve.ioI c a1ibcrllçlo cIu
reapeclivu wrbu, cmboIIIIIdo, pera_. de 20 .30%do_dcaeI m:urICI.

ÁDl:D o 1'arIImmlar 00pla daminula de um C<lIlttalD de im"'",,,dill9l9

de wrbu, ol'cnlcido~ uma CUI(IICII, a qual daIomiII.He 'FIahaDk' (que pode ..
_ cmplCIll CImuma). a l'lefeitlnI do Pmmi, pnIII1iDdo • h'beraçlo de l'CClInOe

f'ederaiI do FNDI! - Fuado NocIonI1 do ee-volvimelllo 1!Icdar. e 1'ropmaI de

Memidu, LeiIc, KitMammIçIo " COIIICMIÇIo de l!IIrIda VICiDIiJ

Ralo pela qual o 1'IIlImc:nta"~ do EIlado do PInDi
zequcr, na devida fillma RegimeDIaI, o enc:amInJwnmln de _ ciI:lI6DcIa ao Trlllaaa1

de COIIIa da UIliIo c ao PIeúdo daoa CcmlnIo, pera qu aqjun reaIizadu u
c1cvidaIlIIditcriu Da iDtcnDed\IçIo de wdlu federaiJ acima l'JC"Circu!dl••

Este 6 o!ldaI6rio.

Brasllia, ·1~ de agosto de 1996.
Sob • 6Cica ticaica, DIo há qualquer reparo a fizer à Proposta de

FiIcaIizIçIo c CGIIlroIc lpRICIáda, • mama mpciU lrIip da JcaiúçIo

compcleIlIe, que lIqIan qlIIIquer~. pedir ao TribmIII. do Contas da UIliIo

e ao l'lcairiD dcIIa ComiuIo, prll\'ldeDlliu 110 lCDIido de _ imgullridadcs

apcatadu 110 uso dom:mol p6bW:oa.

Senhor Deputado,

De ordem do Sr. PresIdente. Deputado Jaime MartIns,

encaminho a V. 1lxtL, para relatar. a PFC nO 51196. de lnI~tlva do

Deputado Luciano PIZIllto. que proplle a esta CFFC investigue • denÍlllcias

de lntmned1aç40 de verbas federais ".
Ao ensejo. observo a V. Ilxa. que o prazo lnstltuldo por esta

ComIss4o p8I1l e1aboraçlio dos Relat6rlos-Prévios aserem oferecidos às PFCs

6de duas sesstles (15 dias)•.
Atenciosamente,

AlIIIIéria está cIevidImeDle expoIIa e fimdomrntwdIlIII1l1lÍ801 de 1lOIII
CclmliIui;IIo, que cOIIdeoamprjIil:u de ma1vcrNçIo de l'CClIlIOa p6bJicol.

l!IIe Rc1alor 6 llmriYd à pIllpOIla C_110 lCDlicIo de que o Tdbuaa1

de CooIu da UlliIo c esta CcmiuIo R&Iizan lIIIdiIoriaI pera clJIIIIalat' u deaúDciaa

ICÍIIII apreselIladlII, bem 1lOIIIO, • aplica9lo de 1IIIÇllcIllabfvciJ, caso 1ICCCIdrio.

Auim leIIdo, CJIe ReIalor propllc u lCpÍIIa inicialivu. COIIIO inicio

da iIIJttuçIo damaláia:

I. An:mcua de lodo o lIIIlCriaI rc&ra1IIl à 1'ropoIla de F'uealizaçIo c

CcDlrole n' 5119ti, do Sr. Luciano PízzaIIo, ao 'Fn1laaal de CoIIIu da UniIo. PIOl que

o DICIIIIO iDicic u iDYalipçllcI cabfwiI:

2. Solicitar do iI1IIIIll .......DepuIado LlIciano PízzaIIo, PFlJPR,

a jlIIIada de qualqner oulro dol:amealo que polia ilIIIruir esta l'lOpoIIa de

F".-HzaçIo e Cootrole, bem ccmo lIIIt6Iiaa pubIicadu em jomaiI, PIOl que esta

ComiaIo poaa~maior lIÚIIICfO ele documeIlIospera fommIsr lIUl convicçJo final;
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Tmbo ahonra de em:aminhar aV.Exa., em anexo. cópia do

RdatOOo Prévio do Deputado Valdemar Costa Neto. oftrecido àPFC nO 51~,

de aulOOa do Deputado Luciano Pizzatto. bem como daquela proposiç!o, que

"propõe que a CroIissll de Físcalízaç&l Finaneeita e Controle investigue

dcnimcias dein~ de verbas federais', aprovado por lIIlMimidade na

Ramii:l Ordinária do dia 09 de outubro último, 00 tempo em que solicito aV.

Exa. de=minar as neceuárias provid!ncias no sentido do arendilmnto do

proposIO no Item I. do referido Relatório Prévio.

3. SoIicilIr da Rcceila FcdcnI, por ÍlItcIIIéáÍO do Miaià&io ela

Famda,~ llliIe I. CIÍIt6IcÍI. 0Il Dil da caprcu. "FINBAN[',

A...ooa F'ma:eíII LiIa., Clm sede àAVCIIÍlIa BripIcim Pô Lima, If 1.664, 3"

ilidir, CIIIjuIIo 303, !!lo Paulo-SP, ÍDIC:I:ÍII. DO coe If 96.47.2.468XlOOl.oo, e

1IIaDém do Dt. 101é Jubu hRir1, plI!IlIlI' do RO If 7.911.9S5-2 e CPf rf

641.'115.018-87,Dí*~ daFmpma lCima cilada;

~. Sa&iIIr do Miniál!rio do PIIaejIIIem • relaçi1 de COIl\'!aQ c
lilençIo de mbM, 1*1 preljihns da EIlIdo do Paoí, n:fnde a m:moê-•.
FNDE (P1IIldo Nacílml de~ EacoIar, e lI'O!lII* de MclaldIs,

I.eiIe, Kit MIIIaIlIaçIo cCmIeMçio de IlsIradu V'ICÍIIÍI~ 1*1 qae eIla COIIÍIIIO

poaa ta' noçIo do lIIlIIlIIltll de recIIl10I deIIiucIoI • MS lIICIIIlII prefdImt

pDI*IIICI.

OF-P N' \S3 196

Senhor Presidente,

Brasília, 14 de 0IIIUbr0 de 1996.

SIladIlI CmIiItllca, em 27 de apto de 1996.

TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PFC h' 51186
OF.Pn·~ BtlSüia,llj de outubro de 1996.

Declaro~ foi aprovrIo O~ préWl do Sr. VUlInar
CrIIINeil pelain,-da PFC rf 51196, naDl!09.10.00.

NOII-=rmos do Relatório Prévio fonnulado pelo Deputado Va1demJr
CoIla Neta à~ de Fisça\izIçIo e Cootrole n' 51196, (cópias I\0O(I$)
scIlcilo • V. Ex&. "ajllllllda de qualquer 0Ulr0 cIocumeuIo que possa inIlnJir esta
Proposta de Fill1llÜDÇiO e ConttoJe, bem como malérias publicadas em jornais,
pII'I que ala Comisai:l possa ter maiar número de documeatos para fonnular
SUl coovicçIo fiDaI".

A1J Exmo. Sr.
Dl.\lUlIdo Lucimo Pizzatto
~S41 Ancxo1V
~
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OF·P N" ~b~ 196

Senhor Ministro,

BrasiIia, ~~ de OIllUbro de 1996.
OF-P nO fr\ 196

Nos termos do Relatório Prévio fonnulado pelo DcpUlBdo

Valdemlll' Costa Neto à Proposta de Fisca1izaçfto e COIIlrole nO 51196. de autoria

do Deputado LUlliano Pizzatto, (cópias anexas) • aprovado em ReuniIo

Ordinária desta ComisslO em 09.10.96. solicito a V. Exa. as necessárias

providencias no sentido de pedir à Receita Federal esclarecimentos sobre a

exist!ncía ou nIo da empresa "FlNBANK" Assessoria Financeira LIda. I com

sede à Avenida Brigaóeiro Faria Lima nO 1664. 3° andar. conjunto 303, 510

PIIU1o, inscnta no CGC nO 96.472.468/0001-00 e do Dr. José Jarbas Pereira,

pcrtIldor do RG nO 7.981.955-2 e CPF 641.785.0\8-87. Diretor RepItSentante da

Empma acima citeda.

Na opol1Ullidade teirero a V. Ex&. protestos de eleveda estima

Nos termos do Relalório Prévio fonnu!lldo pelo DeputIdo VaIdemIr
COSlI Nela, de autoria do Deputado Luciano Pizutto. (cópia _>llplMIdo
em Retmiil Ordinéria desta Comísdo em 09.10.96.llllicito • v. Ex&. • nlaçIo
de ClJIlvtnios e da h1leraçio de YeIbas para prefeitum do Estado do P8lSIÍ, refe
rentes am:ursos do FNDE (Fundo NllClonal do DQcuvoIvim;mo wlar) e 10
Programa de Merenda Escolar. Leite, Kit de Manutençlo e ComervaçIlo de Es
\lidas VicinaJs.

AleDctosamenre, \ A

Dep~ih~

AIJ Exmo. Sr.

Pedro Sampaio MaIBn
DD Ministro de Estado da Fazenda

NESTA

Ao EXDJl). Sr.
Aatftnlo Kaadlr
Ministro de Estado do P1InejantenlO eOrçamento
~

Brasllia, ~& de outubro de 1996.

Of-Pu· -I\Il196 Brasllia, -18 de outubro de 1996.
Senhor Ministro.

Senhor Ministro,

Nos tcnnos do Relatóno Prévio formulado pelo Deputado Valdemar
Costa Neto. de lllIlOria do Deputado Luciano Pizzatto. (cópias anexJl5) oproVllllo
em Reunu10 Ordmária desta Comissão em 09.10.96. solicito a V. Exa. a relaç!o
de COD~OS e da h'beraçio de verbas plll'8 prefeituras do Estado do PlIlIIIlá, refe..
tentes a leCU110S do Progtama do Leite.

Atenciosamente, ~

DeputadoS '~
PIes te

NO! tennos do R.cIalório Prévio formulado pelo DepUlado Valdemar
Costa Neto, de autoria do DcputIdo Luciano Pi22atto. (cópias --> lII'fOVlldo
em Reunillo Ordinária desta Comisalo em 09.10.96, solicito a V. Exa. • re1açlIo
de C01Ivetlios e da libmçio de verlleI pampremturas do Estado do PIlW, tefc
rentes BreclUSOS do Kit M&nutençlo e Conservaçlo de Estrad811 Vicinais.

Atenciosmnente.

Deputado J~ '10m
Pres:tte

AoExmo.Sr.
Adlb DoIIIIllIOI Jateae
Ministro de Es1Ido da SaUdc
~

Ao Exmo. Sr
Alelcles Joti SaldaDu
Ministro de Estado dos Tmnportes
~
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DF·Pn° f\3196

Senhor Ministro.

Bmilia, ~g de outubro de 1996. B1lISÜl3, '~de novembro de 1996.

Senhor Deputado,

Ateru:wsamente,

Nos tennclS do Relatóno Prévio formulado pelo DcpUllldo Valdenw'
Costa Neto, de autoria do Deputado Luctaoo Pixz.atto, (CÓPias lllleXJlS) aprovado
em ReullJio Ordmána desta Conussio em 09 10.96, solicito a V Exa. a re1açlo
de conv&üos e da liberação de verbas pora prefeltul8s do Estado do PlIl'IlIIá, reCe.
ll:IItcs a recursos do FlmE (Ftmdo NacIonal do Dc!ellvolvimento Escolar) e ao
Programa de Merenda ~scolar

kl1
Deputado J' Martins

Presi te

Em anexo, encaminho a V. Exa. cópia do Oficio nO 2964, de

22.10 96, da Assessoria Parlamentar do Mimstério da Fazenda, que trata de as

smto relativo ao ClIC8II1inhamento da PFC n° 51196 • de autoria de V. Exa.

Atenciosamente,

-~,~ .
:1~~

\

AoExmo.Sr.
PIIlIo Rellto Souza
Ministro de Estado da Educaçio e do Desporto
NmA

OF·P n° JC)j 196

Senhor Deputado,

Bl15ülll, ~ de novembro de 1996.

AoExmo.Sr.

Deputado Luciano Pizzatto
Gabinete 541 Anexo IV
~

MlNISTtRlOlIA FAZENDA
GABINETJ: DO MINISTRO
AIlUSSORIA DI: ASSUNTOS PAllLAMJ:NTARJ:S

0Ii<i0 GMIAAP a' .!J '3 b '(

Em _oro, encaminho a V. Exa. cópia do Oficio n' 2964, de

22.10.96, da AsJes!<1Iia Parlamentar do Ministmo da Fazenda, que trata de as.
sunto relativo ao eoollIlinhamento da PFC n' 51/96 • relatada por V. Exa.

AlmciOlI8lllel1!e,

Ao Exmo. Sr.
Deputado Valdemar Costa Neto
Gab~542AnexoIV

~

h&rimc>-llOI ao Ofkio ~ 164196. _ de 14 1096. que em:anunha copia de
Rüatóno JObrc. mrpreII. IlFlNBANKIl

Por oportuno, de ordem do SaJbor~. Inf'orn1mIo& .. VOIII ExceI&.c1a que O
lSIUlllo roi Illbmetido 10 0lWIle do Sectetan& do _ FoderIl.

~,
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Senhor OepUU1do.

'"lJl
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Bmsfliu. (~de novembro de 1996

Brnsih.c....I~ de novembro do 1996

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Senhor Deputado.

Tcnbo a SBttsfaçl10 de enviar·lhc; em anexo, Lópra de corresponden_
C18 que nos fOI remetsda por S Ex.a. o Mmistro da Saúde, rchmva à Proposta de
FisccllZllÇi'!o e Controle nO 51196 - de ID1ciauvade V E:cn.

AtentnosELrnente. ~

OoputndOJ' lns'

P=1 ::nr.c

Tenho a satisfll.çJ!O de enVlor~lhc. ~m anexo. cópia de corn:!ilpond!n~
CID que nos {'OI rett1C'bda por S Ex.o.. o MUl1stro da Saude. relativo Q ProposUl de
F!scallZl:l..ÇSo c Controle n° S 1/96 ~ reletadn por V E:ltD..

AoExmo Sr.
DeputAdo Valdemar Costa Neto
<labmete 542 A.nc:c.o IV

~

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Aviso n2 629 -SGS-TCU

AoExm.o Sr.
Deputado Lucumo pizzntto
Gabinete 541 Ane:co TV

~
Senhor PrS81dente,

Brasl1ia-DF, 22 de novembro àa 1996

Atenciosamente l

~
HOMERO SANTOS

presidente em exe,rc!cio

Encaminho a Vossa Excelência, para COnhec1lllento, cópia da
Decisão nllmero 745/96, adotada pelo Tribunal de Contas da União na
Sessão Ordinária do Plenário de 20/11/96 (Te nQ 015.879/96-8).

96
31BSBGM

1$31.1609
'~,

6126B2odepn Dr
611l5211NSA BR
TELEX NR 1571

EXMO. SR.
DEPUTADO JAIME MAR TINS
.lWl. PRESIDENTE DA CQMNISSAQ..,Dg

DA CAHA~A D~/DEPUTAJR~ E CONTROLE
SRASILIA - DF

EM ATENtA0 AO OFICIO - P NR 170
NESTE GABINETE SOB O SINPS NR 9 ',DATADO DE 18/10/96, , REGISTRA
~~L~~AO DE CONVENIOS E LIBERACA~80~ ~~R8~SG~ÃRTRATA _DE EMISSAO D~O •

PARANAH, COMUNICO/LHE GUE DETER A PRErEITURAS DO ESTA
GERENCIA DE CONVENtOS, PARA PROVI I11NEI O SEU ENCAMINHAMENTO AA
CIONAlS PODERAO SER OBTIDAS DIRET~~~~iAES}ABIVEIS. INF'ORMAGOES ADl
PARLAMENTARES PELO TELEFONE "A ASSESSOR IA DE ASSUN
MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE. 223 B144~ArENCIOSAI1ENTE. ADIB O.JAT~~~.

T/VIZINHO+
6120B2oaeph br
611752MNSA BR

A Sua ExoelênCla, o Senhor
Deputado Federal JAIME IlARTINS
Presidente da Comissão' de FiscaUzação Financeira e
Controle da eamara dos Deputados
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RIpclIIIndcHM 10 0IIcla P rf 112, di 18 di cuUlro dl11lllll, 00Ill DCIl-'
V- EllceIIndII lClIClla • rW;*l di COlI'lInloI • de llbnçIo de .... pn
prwf'IllIrII do E*lo do P.... lWInnlM • /IlUIOI do lQl MIrúInllIO •
~ de E*JIcIM V!c*l*, Wonno~ • lMl*1a nIO ti lIlUI no .,. de
llllII1PflIncIIdIIliI""

l!nPlIIIID. • tllUkJ di c:olIbDr1IçtD. cabe lncIcIr o MlnlIIliIlo di AQrla*n
• do~,.iIO, q.It 6odIlIr*ll' dlf8lllI'IOI~ dIIlInadoI i lIPiloaçIo
em ....WbII. como ti YIritIca !li c6pIa do 0GUIllB, lIpI'lMICIO pn o ocmnIt
.-cldo (I.al rf UTMl8).

---

Brullia, 30 de oulubro de 1996

MIM1lrtllO DO PLAll!JANIlNTO E OlÇ.u1bftr
GABINETE DO MINISTRO

ASSESSORIA PARLAMENTAR.

JI&o.n to OIlclc>-P ri' 171/96. da C<lIIiIIIo de Fi~
!'lDIIloIira.CllIIIl'OIe. CllCIIIiIlbIdo por VllIIl ExoeIlDclaa- MPO

Por 0fl0tIIIII0, imIxJncI que o CllUIlIIe da lIIIIClIÇIo • lbnçIo dai
tridIloI ..~.-ioaedoI-daIlaoia de~ de wrbu, que deu orW
i PIIplIIII de P\ICIbIçIo. <:oalnlIe rf 51196, de lIItoria do De\lUtIdO LuciIoo PIlmIo. 6
...... doi /qIOI lllI qaM lIIlIo lldXlS os~ llIleaionodoI • ..
pnJpOIIL

OFiCIO NO 272J96.ASPAllfMJ'O
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DECISÃOlf 496197· TCU ·Pso

Ia. Datada Sessão 13108/1997· Ordinária
lI. Especifieaçio do qllOl'lIlI:

. ll1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Plaidelrte), Adbcmu Paladmi Gbi5i, Carlos Átila
Alvares da Silva, Mucos Vinitios Rodrigues ViI3ça (Rd!tor), Paulo Afl'onso Martins de Oliveira, Iram
Smiva, Humberto Guimarães Souto. Jlento IOlé Bugarin eoMinístro-Substítuto JOst Antonio Barreto
de Macedo.

I. Proea&o n' TOJ15 879196-8, TC-OOl126197·0 eTC-OOSI88I97.Q.
2. Classe de Assunto: n· SoIicitaçio ,
3 ~1R!Sallo: Comissão de Fiscalização FlNllCeiraeCOIllrole da Cinwa dos Deputados
4. Orgios: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem- DNER

FuMo Naci<Jnal de DesmMJIlIlIleIIlo da Educação - FNDE
FundaçiD de Assistência aoEsludante -FAE (Exunta)

5Relator MiniJtto MareosV~ Vilaça
6~edoMinistério Público' Não ll1WU
7 Unidade Tém: I' e6' SECEX
8 Decisão: OTribunal Pleno. diank dai razile.I expollaS pelo RtlJtor, DECIDE'

SI. encaminhar os processos àSAum para COIIlidcraçio Im tnbaIhos referemes ao Programa de
Auditoria Operacional acelCl. do controle de coovênio~ detenniJwla na Decisão o' 368f96..Plenirio;

82 encaminhar cópía do Relatório, Voto e Decilio ao Praidente da Comissão de FlltIIizaçiD
FilWlceira eControle d& Câmara dos Deputado!;

83. delenninar ajuntada do TC-001.l26197.Q edo TC-OOSJ88197-o ao rC-015.879J96-8.
UII o' 31197· PleDírio
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AviIo n' 51S-SGS·TCU
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'-P j)
HOMERO SANTOS

Presidente

1Jê~L~
MARCOS VINlCIOS ÇA

Ministro·Rela r

BcuJ]j1·DF. 14 de aaon> de 1997

Ilncaminho a Voua PmI6Dci.a, pall COIlheciJnento, c6pi1 da DcclIio
número 496m, adolad& pelo TribIInaI de Contas da UmIo Dl Seoaio Otdlnúil do PIelWio de
13108191. bem como d<>J rcspecrivos Rollt6rio e VaIO que I timdamentam (TC nD OlS.879196-8 e
00ll01).

AlIncioPmente.

'"\
''-..p ""-../)

HOMERO SANTOS
Presidente

ASua E=I6ncla, oSenhor
DepllladD Federal ARLINDO CHlNÁGUA
PtmIcnte da ComiJlio de FiJcaIitaçio Finul;eille Controle da CimlII doi Del"Jlldos

G1tUPO [ - CLASSE n - Plen6no
TC-O[S 879/96-8
TC-OOl 126/97..0
TC.ooS [81197.0
NatUreza· SoIi<naçIo
ÓrXio. J)epart&m«rto Nacz.on.d deSttndu d4 Rod&gern - DNER.

FlpKio Naclona1 doe Ofl&envolV1p:1entO da Edueaçio -F'NOE
Fu~do AaS1Jtfrtcta &0 :Em1dantc - FAE (Exnnta)

Intcre:uado Comtlllo de Flseahzaçlo Flnanuin c COntrole da CimarI. doi
~I

Ementa SolicltaÇio rao ficou cuaetcnzada a lnt«m.edlaçIo na lIb«aç1o
de yCfbu par. prIlt"mwu do E.mdo do P.araDl, AdoçIo de med1du ~JOJ
6rJlos Irre8ULU1dades oeorndu OI. exccuç.lO do CotrvImo PG-\4I19S-OO.
firmado pela Prafisrtur& MuruClpal de Campo MourIo com o DNER.
Enc&nnnlwraento do. ~rocesso, .. SAUDL Comurueaçlo ao u:d«eIudo
Juntada do TC..oo] 12.6191-0. do Tc.ooS 181197-0 ao TC~015 879f96.8

RELATÓRIO

Estes pmeeuo. t~ por objeto soJicttaçOel da Carnudo de FiscaJtuc;1o Fanmceua ti
Cootrol. da CIm.ara des Deputados para apurar powvau Jntennedtaçae. ocomdu na bbençlo de vtrbu
federal. para prefmturaJ, por eKt1tório. de reptel«lll.çIo. IMdr.htc o fl:Cebfmento de valol'Cll f*'ÇCIIttUalJ

sobllI a verba repwada

Parecer da Irutruçlo

1\.0 apncÍl!' cite proceuo Da SllUIO de 20111196. o Plenãno dectdIu (DeeJdo n· 145/96.
Ata n· 46196)

"-I I coMcctll" da .IOli.cQÇJo d.. ComwIo de FJScrlhzaçJo FiJUnCeJra e CommJe d.t
Clmara dos Deputados. çom funclamem:o no a.rt. 71. IDCtIO IV. da COl1Slitulçlo Federal. , DO art la
InciSO I, da Lcl n- 8 443/92, '

12 ddtmllI111' u l- e fi' SeattanU de COQUOle Externo que efetuem dihJfna;la Junto
aol óraJos d. suu fMpeca.vu clientelas responÁVe1.a por UU&ttrtnau de recurso. rtlderai. ef'auadu
pelo Fundo NacionaJ de Dsenvol\'imlllUfo da Educaç.IO - FNDE e pelos progrmtu de mt:n:tSda. kttc, Cor
manutenÇIo e consarvaçlo d. lICD'Idu VlC:nWS. Visando apurar .. ocorrinçia de pouivetl uu:-nnedJa.yaa
IICSaJJ eftnwJuporU!f'CdtoJJunro 1J p1llf'mtUraJdo Emdo doPanna,

I 3 dttemunv 1 SAUDI que 1ncJu& no Prosrama de Auditona OpeTaclonal a que te tc:f"uc
.. D8c1do n- 361196-Plenino. Item .pectfico d. avaIt&9IO das medidas. conuole.~pelo.~.

eonvmt!11teS DI.. pnrvençIo de im.mediaçOes iUlpI. na liberaç:lO de reeurJO. (MeralI.
8.4 dar conbcc1memo dl:lt& dc:cuIo ao Senhor PlUldente da Comll1Jo deF~

FmmccU'. e Conuote di CInaua da. DeptnadOt'••
• S. det«nunat i.s Unuiadtl Tbicu deite Tribunal. putteipantel do âtado Programa de

Andltonl OperIcloDll. Que &çam conttar doe ftrturol R.dat6rlOI prDJlOIt& de mtIIDlDhamemo•• àuda
C01PJ.sIo Parl&mentat. de mronnaçõcs, ewmtuaImtntll Ievaawtu.~ de ~a.çlIeIUftI'UIatu
de verba fed'ral'"

Ame • dcarmmaçlo contlda DO Item S.2 cre.c. decido•• ,. SECEX m.1.lJlou dili,&aa
JUnco i. SlDCIlJWIa de Controle Interno do Minilténo dos Tn.nsporteI t:l i. Oitetona-Gual do Depart&J:neDtO
NadonoJ da _ do Ilodopm - DNlUl (TC'()()5 J81191.o~ 8Oq0Wll0' 6' SECEX _ o mosmo
proc:ed1mento i;Om o Fulldo N&C1Onal de ne.cnvolvtrnento da Edue.çlo - FNDE 11: a extlnta FunciaçIo ele
_Ancla..,Estudu!o-FAB(TC.()()[ [26197.0)
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Ao __l_ia o IMIIor
Deputado DLDIlO c:DIlMILD.
PrMidanta ela ClllIisaio ela rillC&liA9iO riDanoaira • <:ont=l.
C.....• DOI P!PP'WP'

De ordIa do senhcr PriMl.ro--urio, DepUtada

UlIRl!l'All MllIIAIl, enouinho aVe... hcellncia, .. aMXO, cdpia

cio AY111C n' 211/xp, da 24.03.97, cio ld.ni8t:4ric ela raUllCla•

pnataJlclo MICllanciMntos acbra c. ~i_ CCII8t:antu cio

lleqtMriMnte da Intll%U9io n· 2.233, da 1"7, ela autoria

dUM ceaialo.

_i11a, 26 da Mr90 da 1"7Oficio PlIJI n' .f:J!l:J,7TCo/lOl.I207"

__(f 83:;;' - •SocnItáno d. C<loln>la - - s-. da fi' !IIÇ1!X _ •
•) olIdo oIo:Jocndrio-.-, 010 FNDE__..;.=.:.=~ dot Pnlpmu do -...;lo • Daaammh/i......, 010 _

WBC. .. DI~ cloI ~pcqetol. o FNDE COIlIta com o o1pO)O dai~ do

f1JCUrJOIcIevt';~II~~:a~~m:'quo o COfttatD 1*&~ d-
-_da" quelllo_",,__.ltOlldldoapaloÓqlo,

-.oçIo quo """"""'" ou-.. flldlcoo< deI~•• quo <Ieocacod..,.. da pIuo •adoçIo ...__para'llU'llÇlDdocuo._ ............... _lIdo_AlllOlIjIlia .......
da~ 00 que __ ...... _ FlJIIllANJC, .....<10 da lIlOlkadora da
.........._,.,..- 010_010_·•

• .--... do li"" .. .... c&iadD • lGdM .. DIlMJlC'&, -..., priondoda • 010Ponaó, !lotado~ .... __ llD -"I<> do .w.......,. __ • __ do do

~.....-=-,:...,-:::~=.,,~....,..,..la1""paraquo
bl_tlo_FAE

_-PNAi~-"da._daateod._ do"""'" Nadooo1daMaolodo

..~I de qiM foi comtmrida Comiulo mt.N pua 'P'nt'I~ D&

=':'"..=.s..~.;:.::.-::...~""---.......mPloaoloP..... -
l'«_OJUC..~......,..w••moohdu_""'lqID'~..-.l""I"*&quolllpàquo.adoçIodo~_._amYJlt1l. __

==.::':"O:::~;,,"=i:="~..:-_do_.SAUDl
_ ..TC~~~·:.~deCllllll'Ol._-Sulaaatuta........ jlllIllldodD

TCl105.1um-o

O~doDNEll_q""_M_~dcpl_::.:::'ir'is)"'" ia pnjIMuru do l!Jtado do -. ,,&&lido • .--... da .,....".. .... aq-
o S........ do e:-oloI-... doMJ..1tério doaT_Wbnnou ....Cf 27)
-. DND....". • ......,da"-'" _ ..... _ t.Ilnudpal do Idanoai

(l'G-11'-'96-00 o P!J-231-.JO) ...... -'Mum<apaltloc.mpo__(PO-14II05-<lO). _
. ti __ • DaIopa. F-.J da C_ do PInoà - DFCIl'Il.. _ de

=~ pvaelÇUQ do Coa\rf:mo PG-14119S-OO, por _o umco~ com. &_

_ •• -.. da e-mIo I-.o _ tópoa do llaIMMo da
__nIat>vo ..e-Hlo 1'0-141105-00. _ .....__.-cr 6&'61)

a)" • CGC "Ilcodo no modelo da _ (ik 12. ,,>__.....c-. dot
a.-...... - da _ 'FINIIANJ(', ....,... 1'&IpOIlOMI paI& lMWJIMdaaçio lIepl da""'"
da UalIo, ..__ , • ioa<:riçIo da _ '1M F"""""'I-F_ C<lsncn:laI olJJdulln&1l.tda.'
~aJZlilllllO""'iNUeIdoM~.~ ........ .,..... oSr lo-'nn..1'.-a."
C!'I'641 715011117 S .......... .coatnlCOCMll~ lfUIPemO ..... dcI:umbro _1994.0 *I

~.... nd~ OOID & Ptoeuradoria o.r..t daF""'. cca • Caixa EcorI&nir;a Flld«al ..
~).__pal da CAmpo MoorIo-. qllllIIo__.......;,

~."'F.Il!QlANJC.'.

. TliluaaJ de CoiUs da l1IIiio
c)&I~ocurid&I:

•.faia de lUllo e lIÂIlIlUra do It$pOlIIÍVeI pela ClIlPRR II1II documeIrDs filCIiJ
~dasdelpelu.

-JIftIII*IIO lêpIdo de péo lllCIlOI pwdollClVÍÇOl.
oIllbrapreço prIicIdo lIIl COItI1lO di Pre&ilurJ com I emplllI CEPEL,~ llI!iD &I

olIraa rodoviiriIs objeto do ClIWâIio •
d) • qeIt6a para I àUaÇio do ccmoIe em rebçJo u~ cktectadaI,
e) lIlÍ re;.trado lIIl lIlCSO que" tIlIllo em \ÍI!l~ alo tram CtlCIIefIÍdoI dados

COIICRIOS com rtlaçJo à UiIlIlIdiaçio de wrbu federais, roi llIICCIIÍIiO ado opedido fbrma1 de
dedJnçio di PrIiélln de CIlllIJO t.mio sobce se mawMa ou lia _ tXlll\ a tlIIIlR" eIIl

lpllIIlIo.. .
~ o MIÜIlI exIarcceu que ídaJlifitollllll SIAFI dois lXIIY&ioI cddndot

lllII! o DNER e praiiluos do EIlIdo do pm, lCIIIIo um _ I PraiilwJ Mlaicipal de~
Macrio I~ com I de Mtrq,í, lJlIbos .mmpl-. lCIIIIo que o lIimeiro tM RÜZIdI UtIII

JI1IlIÇIo de cocas dai 04 l!IIIlIflrilIci finaaccins ji cx:ooidu, COIIilmr: indicado no rdiliOl da
DfOPIl(r 41)

Na CI1ICiltIa, I I' SECEX prop/lI o~ dol l1IIllI i SAlllll J*1
COIIIidençIo lIOI lIIbalIIoI retireItef 10 PropDa de Audltoria~ a=a do COIIllllIe de
COIlY&ioc, deIsmiuda JIl Decitio ri 3611!J6.PIeIlírio (r 6SI69)

Em leU Daf*hcl, •~ de ComoIe Exumo- SIàliluIa IIlgeriu I juráda do
proceIIO 10 TC;OIS.879r'J6.1 (f 71)

Eordatário

VOTO

S4pdo~ pratadu pelos~ lia 6aJJ~ I imermadiaçlo 111

liban9Io de ...nu JIIII pn&iaIru do Eaado do POlI, bem COlJIO lôraIIl adoladu medídu com I

ftaIIidIIIe de coibir príticu desa lIIIInU.
AJà seodo e .me I~ COIlida llO 1!ell13 da Decilio o' 745196, acolho os

pII1CCM • Voto porqueoTriblulal adole aDccisIo~ 0lI11lbmelo 10 PlIz*io

TeU, Sala dai SeuõeI,ClI13~1997

, ~J."
Marcos VlIlÍclos i1aça

MiniJtro. 01

AVISO O· 211 IMF

BIuíliI, 24 de lIlRrÇO de 1997.

•• ~.IIJ ~ PSIRl. n' ~S4197, de 12,03.~. dIIIa
~ JXI' inIermódío do q.aI fui raDeIidI, pu eumc e_~
cópia do~ de lJlli:lnnI9Io n" 2.233197, de llItoria da CCIIllaIo de
YIIIlIIizIl;Io F"~ c CooIroIc, soIR a Caixa EcIXItJmica PedenI • !'nIp.
Sociais c UIIidIde Geaton. de - dalominI9Io.

A{lI'O(lI\fito,-mhoaVoaa~ia,cm~is~

dIqucla CClIIÍSIIO, cópia do 01fd0 CEF n' 047197, de 14.03.97, eIaborlIdo por lqlIeIa
Elnprcn.

~
PmRO SAMPAIO MALAN
MiaiIlm de Estado daFueuda

Mexo: 1110

A Sua ExcoIIncia oSeabor
Dep!IlIdo UBIRATAN AGUIAR
~daau.a doIDcpamdoI
BrMllia·DF
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caixa ECDIIIl"u:a ~ElIAL

rnrGmfNCIA -~- --- - - -- --~----

OIlclo cu no 047

8rufIII. 1'" ae marQo ele 1;;7

Em....o -a NqueftdO,eum~pnstar 015 ~nte. eada...dmentoe.

"'Nq/l6n<:I«-~-pe/o-~-
'1 Que .....;Io criou o 6r'g10 _m.....do ·Ca.... Eoon6mlca F_

•~ _. 1C6d1gO lIlAI'I-2522'l • a Unidade Gaatora da __
_naçl.o, cujo c6dIac> no 8IAI'I" 17l1OO4 7

R.- O ll<gIo danomlnadO~ Econ6mIca F_ral - Prl>;ramaa SocIaIa"
(C6dIgo SIAFI 2822'1 • ela UnkSada 0_ ela maama danomI~ (C6cllgo 81AFl
'70041 roI_ com _ na __ lnlarmlnls_o n" 02.03. doa MlnIotirioo do
Planejam_.~.da_. da C... CIvO de Praoidancla daR_.na
__n"~do_~do~a~.~da~~~~_o
no~ 0lIcIaJda~. em 10.05 M

21 Qual o matIvoda crillq..._.""""._ ?

R.·A~da"-Un_13_.... comoobjrivo poulb_
a -.;aod_doa __ Programu HABlTAR-BI'lASIL, PASS •
PRC-INFftA. _00 "O Orçamento GaraI da Un~. no _ do 81.- Inlogrado
da~I'I_.8IAFI.

::t) Por que;t .....r de c:rtadu em 11l.ot.'a. ..... entfdadM nAo
""'......... - .. 11tlIda__ ela CaIxa Eoon6mlca "_nal, no llIA1"l. em
....,2oM?

R. .. e... enck:hIcfe COIWta d8 "CcnlIuMa di! Un~ Gaatoraa • CONUG-•
....b:aGa no SlAFI em 20.02.&7. c6pla aMXII, Juntamltnte com .. demal. Unklacs.f1
- --.", nama da~E_F_. CEF, __ pano flno ela
~- da obtIglIÇ6n por conta da amp<ú .I~da balança,

1Imo.8r,--Chafa daA_ da Ao__ Pa<lamon_
MlI'IIIITUlO DA FAZENDA

"t Por-qw • enlldldl'''C!F r PnlQrImu SaciIlI"· uIlllu • GeItIo
TIIOIIfO, MlllIo uma lIIIfnII pclbIlca COIIIIt'CIaI • ftl1lnc:elnl ., portanto, Plrta da
IdIlllnIIIrIgIo /ndlrâ. qUMdo • GeIlIo TIIOlII'O , NICrfIa aGI olrgillll da
lldIIIIniItraçI dIIItlI ?

R.' A lI'IdcIade "CEF • PrDgmnaI Soc:IaII' utIlIZI. gutio lIIOII'O por alUIr
coma lllIIlClllfjlIa da Unllo I1IIMCUÇ1o • ftac:IIIzIIçIo doi reftfldos JlIOlPl'I1U. conforme
prIVlIIo no pngr.Io <I', Artigo 18, dalll no 9.lMl2, de 25.07.95. b8m coma nas Portarlu
ICIrIllIl1lIIlCiDIlIdU e no AClllllo de CoopnçIo no oo1/1ll1, llrm8do pelo MnlIl6rla do
PIanIjImIntD I 0IçMlent0 • MPO •• CEF. puIlIcado no DI*lo otlclaI da UnlIo, em
05.05.lle,

I) QulII oe llOt de dMignIçlo I reepeclIva puIlUcaçlo, no llItrIo
CIIICIal da UIIIIo, doa .-guInIn 'uam- mpllIIÃwls pela UnIdade GnlonI "CEF •
ProglwnIa SoclIIa" ,

• Roberto DeIzle Slnt'AnI1l / CPF 244,119.591-34, OrdInador de
DlepeAj

- 1)k'CEF. Proll...m....oal.·llbIrau--'''doe llIIIlIIIcfpka
ep6I 30 de junho de 1.... QUlInIlrumIcItoe lIgalI embIIIrIm tIII~ I
quando foram ptI/I/lcadoI no Dlúfo 0IIcIaI da l1nIIo.

R. - A lIberaçIo de l'ICInOI 101 ... -=arM. apela 3O,08,lle,
rtlatlvllOI i'rollrImU HABlTARoBRASIL, PASS • PRO-INFRA. roIlfa\uIde com bMe
no Ar!. 82 elIIlIl! n' 9.100. de 29.09.95, coma lImb6m no ...- de 8ecRlarIa dlI
Car1lraIe intimo do MFIO - CISET,..- par melo do 0lId0 no 871/GABIClSETnAPO,
de 28.08.98, fundlImInlIdo no 0ftcI0.Cln:ular no 1119M1EC1C1SET/COfISIDIPRO. de
2<1,0<I,9ll, __ par CóplL

Il Por que - tranatertnclu IUPl'IciIadat, lIIIbara efIbIecIu num
_ perIocIa I lIIIdo comobllllllclidGll OI - .. pilbIlcoe cIvIr1leIII
quanIo • forme de dNoenlnIlzIçIo dentro da _ gIlIlIo. (Alguma ulIIzli_
de "convtnlo" e ouIrM de "cal!l'ato de......J.

R. RIIalfv__ li t«ma de dlIUiillllil»;lo dIaa /ICllIICI,'CIbI
dHtacar que. axacuçIo ClIÇII'IIIIlIjr llIr1IrICIí'a do FII1do de CUIiIlo de Programu de
HaIllIIçto PapuIar - FEHAP. geddol pelo lXIfnIo MfnIIl*fo do Sern-EIfar SocleI- MBeS,
foi c:antratadI mediania ConYtl1Io. enquenla aquelllIl'-* 101 Programa HABITAR.
BRASIL, P,ISS. PRó-lNFRA VIllI MIldo.rtcuade par ll1IIO de Colmto de R.pua, de
CCIlIcxrnldlIde com u parlIriu que lnItlIufram GI "'PlIdlvoI programa.

, Na cpoltunIdedlI, renovo • V. 8". lllaIII1Ds de lIMda UlIme • dilllnll
canoldareçio

CAIXA ECDIlOMICA fEDERAL
• cu 047/11 AIIIIO t

0If GI1AMF,IQI;AC() 114t10 lIrIIIe, 10IW.

Auunlo:~ de llnkIIdeI GuIom (U.G.) no SlAFl

.li. de C.~ SImaea/CPF043.13UOZ.fS

R. • OI~ pela Unldade GIIItln 'CEF • Programas SoclIII"
roram deIl\JllIdOI pelII CIolxa EtonOmIca Federal, por melo do OlIc1o GEAMFIGEACO no
1e41lle, de 18.05.lle (cópia -lo encamlnhldo à 5ecrI1Illa d. ContraIll lnl1lmo do
Mlnill6rlo da FIZIllda - CISETIMF.

I) QulI o no do~ atm6I do qual folllrlbuldo o CGC 10 6rgIo
"CEF -1'nlIInmU SocIala" pelII SacIwIaIfa ela Rec:elta Fede:Il ?

R. •A1nIcriçIo, no C&daalro Geral de ContribUk'IteI. CGC. da 6rg1o 'CEF •
PrlI9rWnu SDclaIl' rol afeluIda com baR no oI1c1o n" 527IMPOISEPURB (cópia 111_).
de 23,05.9!l. llIlCIIlllIlhId' Delegada da R-.ta FedllII di Bresllla· ORFIOF.

7) Nota... qw I enlldade I qUI me r.llro utlIIzll... de InalnImento qUI
dInclmIna "Conlrato de Repaau- J*I efatuar UberlçIo de Recursos a Estados I
MunlcIploe. Peço que V. Eu. deIcNVI _ fteura do "CanlrIto de Repuee" lluz
do DIIelIo AdmInIalnItIVo I em que cJn:unstàncias , • uIIlIzedo pelII Idmlnlltnl;lo
JII1bIca fede\'IL

R. • AllibIFaçõu de lWlUIOI da U., COIIIIgnedllll1llll 0IÇIIllIIlIjIlI
1I1llII. par lr*nTI6cIa di \nIlIlUIç6eIe egIncIu lInIrocIkU DftciIlI ftdnII. 111 qualldIde
de llWIdat*lot. cIIYem Hf'efaIuIdU medlanle I CIlebfIçIo de conl!lIIo de "pane com
EIIIdoIo DIIlrllo Federal I MlriclpIoe. confOnne d1JcipIlna o Art. 30 do DtcrIlo n° 1.819.
de~8,02.lle.

1.1

ACà Ecan&nIca FedIIIl-CEF,I1I~de ~Opndordo
PROGRAMA HABlTAR-BRA5ll. do PRClGRAMA DE A""O SOCIAL EM
SANEAJ,lENTO· PASS. do PROGRAMA DE INFRA-ESTRlJTl1RA URBANA
PR6-!NFRA, aprovedoI ....... dei ParladaIInlInni1lIlIrII n' 02 • 03, • plIlI
ParIIlIa n*34.1Cldu de 09.05.&5,~ \'IIlII' V.S" lGidllIr.

AalIi'a de cIuer lkIllIedess-ae (U.G.) no SIoIIme~de AdmrI/IlraÇIo
~ doGoMmo,.....- SlAFI, am.- da CSF.l*lltns de
~.-.çIolJl\Wllllll*lldol-'-/llllenlH_~.
canrorme lbúD:

.Q.G.~

'IlIIRr:
- JnnImO Campal, CRC ri' I.OItIDfI.CWri':DUJll.I01.f7
SubstIluIO:
.1M'garida MIIIaF..nele llImla, ClIC ri'8UllIIU-T-Ilf.

CPF n· 04a1,eee,5OT-25

U.G.~

1'IlIIIIrM: _
•~SIII'eriI FlI1Ido, CPFn* .fe2.8IlO,ll2e-2lI
•RcblllllD1r216 de Sanl'ArN. CPF n' 2#,889.5111-34
8llbIlIluloI:

:=~~=~pj:':a.'31.ed'l-15 :i.
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OFGEAMFX3EACO 1WtOFL2

1.2- -~ lbIlinde COlU BMc6rla 'llpoC no lllIlCo do llluIS.A..~
CIltâfIF rr Q4li2.Il, pu • rIIIzIçio doi cIIIMbolIoIlplll\'IdoI, ••
llll'IWimriIdlI ptb GeIlotIs da U.G.1'i1ll1cIi'I.

AtIIICli:lIarnnI

~-
OniIdaNM-GEMlQ
GàncII diÁrtIdiCcmIIdoria

0.1...• m JIItI)ISIP1lU

EmU dellllioda 1996.

-~-
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or DEr 01.7/97 A1mO IV

._ 8I""197-TAIADll-U~'COHU~ (CON8ULTA Ulil_ _ ••••_......... _ ._
21112'" 16.1~ USUARIO : COHCi:~

UAIWIl..Da.tERl!lLl. CAIXA.~OHQll[t;ê- -- -------PID'HAI --i

UG TITULO UF ORGAO FUIIC 9IT ATIVO
l7Mll CAIXA ECOHOItICA mERAL • CACASTRO OBRI~ACOli:S CF 2~22' CREe OH
171113 CAIllA ECOHOIlICA mERAL. • CIF.IHTE~RACAO CF ~221 EXEC OfF1"'" CAIXA ECOHOltICA mERAL DF 2~221 CRE» OFF
17ml CAIXA ECOHOIlICA FED!RAL CF ~221 EXEC OH
3Slft2 CAIXA EClIHIIltICA FEll€RAL • CEr DF 2ml EXEC OfF
1,",4 CAIXA ECOHOHICA FEDERAl. - PROCRAI1AS ~OCIAIS DF ~21 EXEC ON
tN2IS CAJMAR' 8' "421 CREI) OF;
9117., eAMlO NA 94121 CllEC DF;
911747 CAJAllI MA 94121 CRE» OFF
9-'''7 CAJATI SP 9'5421 CREll CFF
t ...m CAJAZEIRAS '1 94~21 CRE» OFF
911286 CAJAZEIRAS DO PlAUI PI 94221 CRED 0Ff
911462 CAJAZl:IRIIllfAB FI '.521 C~Ell OFF
916217 CAJOJI SP 95421 CREU OFF
mm CAJlJEIRO AL 94721 CREC OPF

CONTINUA ...
PFleAJUDA 'F2-CETAL.HA P"3-SAI PF4-ATUALIZA PF7-RECUA PFS-AVAHCA PF12-RETOJlHl\

~primaNandooo oordMImente vttn.o. ~ ,...ale ..11oj..,. • v_
I!_...... mo obNqulo de dtotennlftU" o e-.rqui_-.o. oom """ no~ 105.~
0Mee. ele It-.trne_ rnhlrTlO ...... e-. doi!~ de~ • dentaf. prDpOflJ~da~
...-ria.II,IMI" enoomnrwm em uaml..-o r-. la.,..,...,........

"-'I.~""1lL "
LllCL'Il.!\roD rJ.Z.ZA I
~F~-PP'LPR

ÀauA.~NCJAosaND:O.
O ...tlT4DO MICIlELTEMlCIl
....ID&N~DA
CAMAIlA. 00. DEPt:TADOA
.......ILlA/o..

RI!lATORIO FINAL DE FllCALIlAÇAO E COHTRõI:!"

l-AH1ECEDEHTES DA PFC

1.1) O ExoalanllMlmo lltllutado Luciano Pizza1Io (PIU'R) apIMrilu li _

ComInIo da FIacIIIzaçIo FinIrlcaII'8 aConIroIe da ClllIIra doa Dapuladoa uma Propoala

da FiIcalIaIçIo e Coli'oIe vIIanclo alpUlllçlo de denllncla da InllInnedJaçlo da WlbIlI

fed8nIII. que llIlarfam HI1do leiloa por 88l:Ilt6ra pertIcu'- de~ conlra

~. para garanllr utIInatUra de ClllIIYtnIoa e a lIlenIçio de VOfbH, medllnte •

coIInInça da comluOell oulDM de 20 a30% doa 1'lICInOll.

1.2) Pn COIIlIborar e fundlll1tl1tar lua demlncla, o l1Obl'f! Aulor anexou c6pII di

mkIutI de um ConlrIIo deaII natureza, ofareçjda por UIlII emprealI denominada
"FIN1lANK"__FInanooirll Uda. aPNfolluru do_, garantfndo a -.çao de

l'8ClnlI8 r.cJnia do FNDE ( Fundo Naclanal da OeaenvoMmenlo EacoIar), e programa

da MtrIndea, LeIIII, KIl, ManulanQlo eConeeIvIçIo de EItradaa Vlclnlll.

1.3) O RHl6rIo PJtvIo foi~ em lIgOIlo de 19lHl. pelo enlJo RaIeIor,

daputado VaIdenw CoIla NeIo( PLlSPle apI1lVlIdo no meamo rnh, pravlu os lIIllIuinlal

pMI08 como Plano de EMcuçIo e Metodolou'" de Avallaçlo,:

1')~ ao TrIlunaI da Conlaa da Unllo de lodo o matarial colelado pelo 11'.

dapuIIado LucIano Pizzalo, para que aquela COI1II de Conlaa ruIIza_ audlWrlu para

COI1IlIIlIIr a wnlCldade dei denllnclaa apreaentadu;

• 2") Solicitar InfomlllÇlllllobnlll denOI1ClU apmentadaa à Recerta Federal

li • Mlnlalllrio do Planejamento ( I1lIpon"vel na lIpoca por Convênios atlngldoa pela

Oencíncla.

2-A 'TRAMITAÇAoDA PFC

2.11 FASe DE APRDVAÇAO

• - 7111 • Apraentllçlo do raquerlmento Iniciai, na ComlUllo

• -1H1H - Deolgn8Çto do Relator, ( _o o ar. Valdemar Cl101a Neto)

• 27/IIH • AprnentlçAo do Relatório Pr6v1o pelo Relator

O Relatório Pr6vIo lprMIIltado pelo Relator aJ)<Mlntou um PLANO DE

EXECuçAo E METODOLOGIA DE AVAUAÇAo compoato doe
uguinles palllOll:

1) A rwmena de lodo o rna1eria1 referenl8 à Propoeta de F'ISCII~ li

ConfroIe n· 511ll1l, do Sr. LuclIlno PIzzatlo, ao Tribunal de Cpntu di

Unllo, pera que ameamo Inicie aa IllVlIStlgaçOea cablvels

21 Solicitar ao lIum Parlamentllr, Deputado Luciano Plzzalo PFLlPR. a

lootada de qualquer outro documento que possa i"'trulr llIlII Proposta

de F'1SCIlI1zaçIo e ConlIllIe, bem como mat6riaa PlIbllcadaa em Jornais,
para que _ ComIaAo POIN ler maior número de dOC1JlTHllTlOll para

formular aua convlcçlo final.

3) SolIcItar da ReceIta Federal, por Interrnlldlo da Minlalllrio da FlIZIIndI,

eaciereclmentos lObnl a exIat6nda ou nao da empresa "FINBANK •

Alleaaorla financeira Llda.", com Hde à Avenida Bngadelro Faria

une. rf' l.lI84, 3" andar, conjunlo 303, SIo Paulo· SP, Inaetlta no
CGC nO 96 472.o488IllOO1.oo. 11 !JIInWm do Dr. JOIé Jarbaa Pereira,

portador do RG n° 7.981.955-2 11 CPF n· 641.785.018-87. Diretor

Repreaentantll da Emprua acima cltada;

4) SoIlcJtar do Mlnlalério do Planejamen10 a ra1JlÇllo de convlnloa e

Ilbenlçllo de verba, plllll prefelturu do Eatado do Paraná, referente a

recursoa do FNDE ( Fundo NICIonII de DeeenvolvJrnenlob EacoIar, e

programo de Marwnd., LeIIa, l<It Manutençllo e Contervaçllo de

EIlnIdas Vlclnals), para que eata Comlulo posn Ter noçIo do
montante de recuraoa deellnadoa • _ mHmaa prefefturaa

paranaenllll.

·01110181- Aprovaçlo do RelatórioP~ em reunllo da CcmlslAo.

UIFASE DE EXECUÇAo

• ·141101H· Remes.. ao TrlJunll de Conlaa di Unllo de oflclo aollcltando
ao 1MMt0 "aa InYHtfgaçllea cab~". aoble • dllllllncla.

• 141101111 • Remeaaa ao MfnJalro de El!IIdo di FlIZlInda, Pedro Malan,

áe oflclo que lollclta 80 ar. Mlnlllro, "plO'o'idêr1clu no IlIntldo de pedir.

RlICIIita Federal eaclaraclmenloa lobre a exlatêncla ou nlo da empretlll

"FINBANK - Aesealoriaa Fl~1re Lida,

• • 11110tH • Reme_ ao MInistro de Estado da Sallde, Adlb Jatene. de

oIlelo que 10Jiclla 80 ar. Ministro, " a raI8çIIo de oonvtnloa li da /Iben1l/1O

de verb.. para pntfeltul'8l do Estado do ParaM, 1llferenl8a a racu~ do
Programa do Lelle.;

• 11110tH • Reme_ 80 Mlnlatro da Eal8do do PlMljlmenlo li

Orçamll1to. Antonio Kandlr, de oIIclo que aoIIclt8 110 ar. Mlnlllro, "I
ra1JlÇllo de convertloa e dallbenlçlo de vertIea para pmfeltufaa do Eatado

do Pallmt, referen" a AlCIIIIOI do FNDE ( Fundo NllClonel do
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Desenvolvimento Escolar) e I'lO Programa de Merenda Esco~ar, Lene, I(lt

de Manutençao e Conserva~o de Estradas Vioinals.

• 1fJ/10196 - Remessa ao Ministro de Estado dos Transportes Alcides

José Saldanha, de oficio que sollcfta ao sr. Ministro, "a relação de verbas

para prefeíturns do Estado do Paraná, referentas a recursos do KII

Manutenção e ConservllçOee de Estradas Viclna1S:'

·18110/96 - Remessa ao Ministro do Estado d~ EducaçÍlo e do Desporto,

Paulo Renmo Sou:>:a, da OfrCIO q\~e sollclla ao sr. Ministro, "a relaçl!o de

convênios e da llberaçtlo de verbas para preferturas do Estado da Paraná,

referentes a recursos do FNDE ( Fundo NaclIJnal do Des"nvolvimenlo

Escolar) e ao Programa da Merendtl Eec"lar.

• 22111/93 • Aviso nO 6299-SG13 • TeU ã esta COrl11S5~O lnfonnando que

o seu Pl~nárlo ne rElum!lo de 2D/liISi3, d"~ld'lJ

• "conhecer da sollcltaçlio ele Camr3s!io de Fiscalizaçllo Fmancslra e

Contrale dlil Camara dos Deputados........; ..

• "determinar às 18 e 6" Secretarias de Controle 8t!emo que efetuem

dlllgenclas Junto aos 6rg!!os de sues rsspectiv&1s clienlelas rasponsãveis por

transferências federais efetUEldt:!B pelo Fundo Nacionel de Desenvolvimento

Escolar " FNDE El pelos programae de merenda, leite, Idl manutençt\o e

conservaçao de estradas vlclnals, VlfIE;ndo apurar a ooorrênCla de posslvels

intermediações ilegais efetuEldaa lJor terceiros junto ãf1. prefelluras do Estada

do PliIrané,"

- "determinar' SAUDI 'lua Inclue no programa de Auditoria Operacional

a que se refere a Declslio nO 368196 • Plenãno, .tem especifiCO de avaliação

das medidas e controles adotados pelos órglios convenenlas na prevençllo

de lntermedlaç<les ilegaiS nElllberElçt\o de recurs'Js federaiS,"

- "dar conhecimento deste Decis!i\a ElO Senhor PreSIdente da Comss!!o

de Fiscalização e Controle da Camam doe DeputadOS;"

• "determinar ~s Unidades Técmoos deste Tabunal, particlpanles do

citado Program~ de Audnorlal Opal'lclonal, que fSÇ9m constar dos futurcs

Relstórlos, proposta de encamlnhame~lo, à crlada Comlssilo Parlamentar, de

informsçlles, eventualmente levantadss, acerca de Intennedleçlles

Irregulares de varbeo federaiS;"

1II - DAS INFORMAÇOES OBTIDAS ~ DOS IlESULTADOS DAS DILIGer~CIAS

EFETUADAS

• Através do OFICIO N° 272193 • ASPAR/MPO, de 2~/10/8B (l Mlnlztérlo do

PlaneJamonto informou através de sua 1~~esBSona Parlamentar que "o controle da

execuç40 e IlbemçJ!o dOS créditos, menCIonados na den~ncla de Intermediação de

verbas, que deu origem li Proposta de Fisoolizeç!:!o e Controle nO 51198, de eutoria

do Deputado Luciano Plzzalto, lá competência dos órg~os aos quaIs es~o afetos os

programas relaclonados na referida proposta "

- A1mvés do AVISO n' 584IGMIMT, dstado de 18112196, o Ministro de Estado

dos Transportas, Alcides Jo~é Saldanha informou "que a matéria ( I(ft Manutenção e

Conservação de Estradas Viclnais) não se sllua no ãmbfto de competênCIa dellta

Pasta. Entratanto, a titulo de colsboração, cabe indicar o Mlnisténo da Agncultura e

do Abastecimento, que é o detentor de recursos orçsmentãnçs, desllnados à

aplicação em estradas VICinalS, •......

• Atravéz do Aviso n 515 - SGS • TCU, datada de 1~/8197. o Tribunal de

Contas da Unlao en~amlnhou à Comissão cópia da DeclsAo n0496197, da saU

Plenéno que atende a solicrtaçao desl5 Comlss~o referente a presente PFC e que

tinha sido Inclulda pelo sr. Relator desta PFC no Plano de E::ec"ução e Metodolcgla

de Avafiaç4o.

O TCU, na própna Ementa, do Retet6rio e Voto ane~o à OeclsM nO 496197, já

Informa que" Nlio ficou caracterizsda a Intermediação na IIberaç1!o de verbss para

prefenuraa do Paraná....... Informa que 55 verificaçOes efetuadas abrangerem o

DNER o FNDE e e Fundcçllo de As~lstêncla ao Estudante - FAlE: ( EllIlnta).

Ém suas venficaçOes o TCU realIZOU dlllgênciss Juntc à Secretana de

Controle Interno do MInistério dos Transportes, ao DNERo FNDE e FAE. Vários

desses órgãos lograram provar que apenas em poucos casos esses órgãos têm

convêmos com PrefBl!ures do Paraná Nos pcucos casos em que convênios com

Prefelluras do Paraná foram aSl!1nados por um desses 6rglios, nao se constatou o

envolVimento da empresa FINBANI<, em serviços de medIadora de qualquer verba á

elas repassadas pela Uniao

Os 6rgaos públicos envolvidos juntarem evldências de que tomaram

providênclss no sentido de redu%lr as possibilidadas de propiciar â Intermedlaç-ão de

reoursos pllblicoe

Almvés da Deolsêo nO 498197 • TeU • Plenário, de!2da de 1310811997, o

Tribunal de Contas apresentou seu Valo que conclUiU que .. Segundo I!$

InfDrmaç6ea prostlldl!s pales Órg/lDS, não flçlJu Otrrticterizl!tf!1 li Inlennedlaçlio

nllllbarnr;iío de verbas peR! prnfelfUfII1'I do &lado do Pl!rllná, bem como fOl'llm

sr:iot4dll& madldo& com I! flnfJ!fr!I!c1B da coibirpmtfc1'I1! dUBe notuulzll."

IV· CONCLUSÃO E VOTO

Frente a essas Inforrna'flles obtidas dos diversos órgaos pllbllcos a quem

foram enviadas sollcltaç~es de Infonna'flles e à Vlsm da Concluslio do Tnbunal de

Contas da União, este' Relstor constata qU!3 hOUVE! o pleno abnglmenlo das

finelidades do presente PFC e que, nao tendo Sido constatada qualquer

irregularidades, vota pelo ENCERRAMENTO de8t~ PFC, dando-se conhecimento ao
nobre Aulor deste Relat6r1o e de cua docvrilsn1!lç!\o anella aos Autos e o

consaquente arquivemento da mesma

sal~ dacom~ds d~zembro de '19gB

~~7
Sess~o Ses5lm1 • _

Relator

11I. PARECER DA COMISSÁO

A Comis~ao da F~C1lllzaç!(l Flllancelrll e Controle, em reunião
ordinária realizada no dia 29 de março da 200D, aprovou, unanimemente, o
Relatório FInal do Oeputado Slmflo S98sim, que Cllnclulu pelo encerramento e
arquivamento da PlOposta de Fiscaliza9ão eCOllllole n•51/96.

Estiv9l'llln pre5flntes 05 Senhores Deputados: Mároio Roinaklo
Moreira, Presidente; Simao Sesslfn, LUll Fernando e Manoel SaMallO, Vice
Presidentes; Max MalllO, Wellinglon Dias, Josué Bengtson. EtlsstJ Moura, Mlbal
Gomes, Gilmar MaChado, Joaquim ema, Valdemar Costa Neto, Joao MegalMes,
José Carios Coutinllo: Airton C'a~ve\, Mauro Ben9vidu, Hélio Cosia. EI\an
Rohnelt, Or. Helena, Oellim Netto, Robson furna eLael Varella.

Sala da Comissao, 29 de março de 2000.
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'PROJErO DE DECRETO lEGISLATIVO 11' aroA. DE tB99
(1lA~O*Clãlc1AETE<:tlOLOGlA,C_CAÇAOE1~'l1CAI

MEIl~~EM N'487$

(ACOlAISSl.o DE CONSlIT\JIÇÀOEJUSTIÇAE DE REOAçAo (ART. 54))

11· VOTO DO RELATOR

As questões de mérito foram já tratadas na Comissão
competente.

Nada há que mereça crítica quanto aos aspectos que esta
Comissão deve examinar. estando assim o proieto conforme as disposições
constilucionais pertinentes (arts. 48. XII, e223 e§§, lOdos da CF), não havendo

óbice que vulnere asua jurldlcidade ereglmentalldade, sendo também atendidos
os ditames da lei Complementar n995198. .

Assim, opinamos pela consUtucionalidade, jurldicldade e
boa técnica legislativa do Projeto de Decreto legislativo n987. de 1999.

PARECER DA cOMISSÃo DE CONSTI11JlÇÂOEJUSlIÇAEDEREDAÇÃO

SUMÁRIO

Sala da Comissão. em.vcl' da

m-PARECER DA COMISSÃO

de 1999.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

opresente projeto de decreto legislatIVO vISa aaprovar o
ato a que se refere a Portaria na 300, de 7 de maIo de 1996, que renova
pennissão outorgada à Rádio Feira de santana FM Uda para explorar, por dez
anos e sem dlrerto de exclusrvldade, servIÇO de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Feira de Santana. Estado de Bahia.

Examinada a Mensagem na Comissão de CiêncIa e
Tecnologia, Comunicação eInfonnátlca. opinou·se pela homologação do ato do
Poder ExecUlNo, apresentando-se orespectivo projeto de decreto legislativo.

Aproposição vem aesta Comissão para que se manneste
sobre asua constitucionalidade. jurld1cldade e técnica legislativa, nos !ennos
~~enlais.

A COlDlssão de Constituição e Justiça e de RelIayão, em
reunião ordinárIa realizada hoje, opinem, contra os votos dos Depntados
Professor Luizmho, Waldir Pires, José ~ÍIlD, GemIdo Magela, Jooé Dirceu
eMareeIo Déda, pela consnlUcionalidade,jmidicidade e técnica legul1ativa do
Projeto de Decreto Legislativo nO 87199, nos temJos do parecer do Relator,
Deputado Pau!!) Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leilão, Iédio
Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Benass~ Caio Riela, Eduardo
Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Nelson Otoch, Zenaldo Coutinho, Zuhúê Coblll, Cezar Schinner, Coriolano
Sales, Freire Júnior, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves, Mendes
RIbeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis,
Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martms, Paulo Magalhães, RIcardo Fuíza,
Roland Lavigne, Vlhnar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Fanas, Edmar Moreira,
Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio
Ahneida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerêz,
Max Rosenmann, Themistocles 5l111lptlio, Luis Barbosa, José Ronaldo,
Professor Luizinho eJairHóiSõiiàro.

"",..c~.."oo

Deputadoà~DO CEZARCOELHO
Presidente
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A(rIrNI o110 QUI _ • permIIIiO~ • RidIo CidIde da~ UdI, pn
....1IM9O da rdldlUIO lIOflOl'II 11ft hqIltnclI~ !li ddacle da \tu, EIIIdo da
8Ia PIulo: lIncIo~ da CIlI1lIIIID de~ a J~ a de Rlldaçlo pala
~ jlrlcIddIde al6erica lagiUha. contra OI '«*lI doi~ Pro!MIcr
l.uiJlrlto, YMft PlrM, Jcai Genolno, <lnIdo ...... Jcai llIroIu • lo1elcoIo ll6diI ('*'<'
De!'. Lulz Ar*:lnlo FIIUly~

r;. COMS8AO DE COHST1TlJIÇAO EJUSTIÇA EDE REDI\ÇÃO (ART 54)

'P1rff#o lnIcMIpubI/I»dO no OCO df 01..wM

PARECER DACOIIIIAo DE CONSTtTUIÇAO !JUmÇA EDE REDAÇÃo

\.prqmlnlclll

n-Na ComINIo ela ConItllIiçIa aJutlIça ada RedaçIo:

•~do Ralalor
.~claComlNlo

I-uuTóRlO

A ComiJIIo de Cí&lci& eT~~ e !D&xmltIcI

detla c-. III l'orn>a ....-z. cIaboroa o pwnte PlOjcIo de Decmo LqiJIatiw

..' 93, de 1m, pIlIlpl'IMt o110 que _ • penIÚIIIO-.. l:Ridio CilIode de

CuIpílIIJ Lldt.. JlIO explorar lWYiço de radiocIifiIoIo __ em ftoeqIlb<:it moduIIda,

..cliltllodc~,Illcldodedc lll, llIladode SIG Pulo.

O_ll>I_I_e:.a-~_llIOIllfaoo9ao

IIOqua.._oo_do_·mdo"'3~do""-r-..

li-VOTO

O~~~ __.~M~~.m~~
__.llJlI'OClaçIodol ....de_.l-..çIode...... _ 1ev1JIo,

.... eoaaraoo NacionaL A~ via laIWat • __ • I .1" do 223 da

CoaolltulçIo-.. qooI ....

" 223 .

1 J" o OI. di -.. "" #'Mt1YOÇllo __

f!"O'Iw:IriJ ofitll" I..." "f'& G .,__ do

e..- NackMtbl -

Par __ que • prOJOIO .... _ lOIp<lta • boa _

~ •..-.Ilpla"""'_"-deJ_.~••
_ .... 'pola_AI1IlOV"ÇÃO

m-PARECER DACOM!SSÃO

A Comiulo de CoostituiçIo e Justiça e de RedaçAo, em
reuniio ordiníria realizada hoje, opinou, CQIIIra os votos dos DcpWdos
ProfeHor LIúziobo, Waldir Pites, José Geoo/no, GmIdo Magda, José Din:eu
eMxceIo Iléda, pela COlISlitucio.Mlidade,juridicidade e ticníca legislativa do
Projeto de~ Legislativo rf 93199, llO& termos do patteer do ReIatOl",
Dqwdo AIltt>nio Fleuty Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

RooaIdo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitio, Iédio
Rosa e AJ:y Kara - Vice-Presidentes, André Bcnass~ Caio Riela, Eduardo
Paes, Femaudo Gonçalves, Jlllahy Jl\nillf, Léo AkâuWa, Nelson Maccbetan,
Ne!s<xl ()och, ZenaIdo Coutinho, Zu\aiê Cobra, Cezar Scl1inner, COOolano
Sales, F~ J1ÍDÍOI", O- Freitas, Henrique Eduardo Alves, Meocles
RJbeiro FJIbo, Osmar Senaglio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis,
Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Maga1hJes, Ricardo Fillza,
RoIaod Lavigue, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno,
MareeIo Déda, Waldir Pires. Ary Kam, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Osvaldo Sobrinho, FemaOOo Coolja, José Roberto Batoc:hio, José Antônio
Almeida, Sétgio Miranda, Bispo Rodrigues, Lutíano Bivar, Ayrton xmz,
Max Rosamwm, Themlstocles Sampaio, Luis BaIbosll, José Ronaldo,
ProfessorLuizinbo e Jair

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No!! 246-A, DE 1999

(Da COlllíalio de <la.da e T_ologia, Comallicaçlo e IIIfol'lllática)
Mensagem n' 3<l9197

(À CClIIISSAO DE CONSTlT1.l1ÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART 54»

SUMÁRIO

\.P...,lnotlIII

U· Na ComiIIIo da ConItlWIçIo eJUltiçle da RtdIçIo,

•~do RIIIIor
•~da COII'IiIIIo
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BlUiIil. l' de lZlIZÇQ di: 1997,

o CONGRESSO NACIONAL decrm:

Art. 1° E aprovado o ato & que se refl!!re & Ponana na 2 078, de 16 de
deumbro de 1996, que "'"ovo. por 10 (dez) lIlOS, • partir de 9 de julho de 1990, • permíull>
outorgada , 1WlJo Emboobu de Miou Gems SIA., pm explom, sem du'Ollo de
exclu.md&de, ""'ço de ...diodtfu.do sonoa em üeqaência llIOduladJI. na CIdade de 5io 10io
De1l\e1, Estado de Minu Gm1s

Ar! 2" Este decreto legl5!ativo entra em Vlgor l\2. data de SU&
pubhC&Çlo

SIlh da Comissão, em 2S de agosto de 1999

~:k:.~~(J/t
!'residente

HElISAGE!\ N2 349, DE 1997
(DO PODER El!:ECTJTIVO J

Submete à apreciaçAo do CongreJ5Go Nae10nal o ato constante ~."
portària n2 2..078, de 16 de dezembro -d~ 1996, que rtnClood. a
penu.ssAo outo::-gada! R.t,U,o Emboabas de Minas Gerals S/A.,
oriq1nalmante SocJ.edade Rj§,dl0 Emboi!ldas de Minas Gerais Ltda.,
para explorar, Sm!! dire1to de exclÜS1.vidade, set'Vlço de
racUoditusao sonora M. f:reqúênc1a modulada, na cidade de São
Jo&o Del Re:L, Estado ele Minas Gera1s.

(~ C01!ISSOES llE Cttl/CIA E 'l'ECNOLOGIA, CDMtlHlCAÇJlO E
INFOIlMATlCA: E DE COllSTITUlçnD E JUSTIÇA E DE REDAçnO (AAT. 54»

Senhores Membros do Coogresso KaclOnal.

Nos termOS do lUt1gO 49. l.nc1so XII. combJnado com o § 311 do artÍ!lO z=3t da

Call5linuçlo FedtrnJ. submoro a apr<c13Çllo de Vossas Excelências llCOmpanilado de Exposiçfo de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Cotnunicaçõ.,. o aIO conmnlO da Portaria n' 2.078, de

16 de d=bro de 1996, que reno'.. , pemlISsão outorgada a RBdlo Emooabas de Minas Gerais
S/A., ongioalmente SocIedade Rádio Emboadas de MiMs Get1!lS Ltda.. para explorar. sem direitO

de e.'tCIUSlvidade. 5erv1çO de rndtodml$io sonora em frequênclil tnodulnda. na cidade de São João
Del ReL Estado de MJIlllS Gmu

BI'll5ilJa. 17 de março de 1997,

EM n' 299 ':'fC

Brastlia. 16de ê.ezt!mbro de 199é

Exce!enoUllDo Senhor PresJáente da ltepublica.

Submeto aapre~o de VossaE.,c<iÔllC1&.mc!usaPollana n' 2078 ,del6 de
óeumbro de 1996 pela qUllreaovel' pcmtl55io outorgada. RadJo Emboabas de Minas

Gen!s S/A. onginalmeme SOCled&de RadJo Embosbu de Minas Gma LtdL. pel&Ponana n' 162.

~o=::o~~~~J~~~~~=~C:~~~~~iosr=~Ret. ~'3~~
Gen!s

2 Os orslos comp"em., deste Mimsterio manifeswam-se solm: o pcdulo,
considenJndo-o mmtJldo de acordo com a. legtltação ap6C3.vel, o que me levou a defenr o
requenmemo ae rc:r1OV2ÇãD

3 ElciJreço aue. nos tennas do § " do In :::; da COMmUlçào o 110 de reooVllÇÍll
somente produzíra efeito; leg&s .pos dehõ=çio do Coagresso N&CIonaJ. p&l'& oode soliCIto ""a
eocammhado o reiendo ato. acompanlndo do Processo Adrmmstrativo nll ~9104 000336190 que
lhe deu origem.

Re<penosametlte,

~
d2:Y/

GIOMOTTA "'--'
• e Estado du Comumcaçõ..

PORTARIA:''' 2078 ,DE UDE dezembro DEI!l96.

o MlNIST.RO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no UJO <2 JiI.U
atnbu1ço... confonne o diapootO 110 In. 6t , ÍIIClIO lI.do Deemo ai 11066, da 26 da iIllOim de
1913, e t'Olldo OIDVl5aO que _doPrccosso~n'291001 000336190, móIve:

/Ut. I' 1Unovu. de_nio com o Irt. 33, § 3', d&l.Olnt 4117, de 27 de 1SO"0 de
1962. por d.. """~ , P""" de 9 de~ de 1990, , IlOrininlo omcrpda i RJdio Embóabu de
Minas Gm1s srA., onBmaJmeme Sociedade RJdto EmlX>ab.. de Mina Gct&Is LIda., pola PortIti&
n' 162, de2 de lulho de 1980, publte&da no Diirio OfiCll1 da tJoiIo em 9.0JP1Inte, pora expIonr.
5<lIl dIreno de oxc1twVlthde. 50rVlÇQ do rad""jjfilslo sonora em fr<q1lênCII. mOdulada; na tIdàde de
Sio Joio Delltol. Esttdo de Minas Gct&Is. _ '

Art. Z'. A oxplolaÇio do SOlVlçO de tIOIOl!d\IsIO. CUJ& outOrga e """,VIda por 0Sl&
Poruna. reger-,.., pelo Código BWl1eiro de Te1ocomumC&Çiles. leis subseqüentes e .....

regulamemos Art 3! Este 4to so.meme prodtlm'a deito! Itgm apos delibmç10 doC~
NlCIonal, nas temlOS do § 3- do an. :23 di. ComtIW1çfo.

Att 4'Esta Ponana entn em Vlgor l\2. daa de sua public&çio.

~.
/ÉRGIO MOTTA ~

AVlSO n' ,99 - SlJPARlC. Civil

Senhor PrimeIro Secretario.
Encammbo a WIl SecrewJa Mc>agern do Excelenlissimo S_ Prasdonre da

Repub1lca ... qual submete n apttc:i&çio do CO_ NlICIOnal o uo 00_ da PomIria n'
2.071. de 16 de dezembro de 1996. que teIlOV&apermiado oUlllrgadaiR.'dJo fmboaIla de Minas
Gorais S/A., originolmeme SOCledade Ridlo Emboodas de Mmaa Gerais LIda., da cidI<Ie de SIo
Joio Del Re4 E<wlo de Minu G.,.,.,

COMISSÃO DE ClaNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, mela0 XII, combinado cem o
§ 1· do art. 223, da ConstrtulÇêo Federal, o E>a:elentlulmo senhor PresIdente da
Repúbl"lCll submete" apt'llCiaçlio do Congresso Nacional, per meio da Mensagem
n" 349, de 1997, o ato que renova a pennlulo ou!crgacla a RÁDIO EMBOABAS
DE MINAS GERAIS S/A, para explOl'llr, na cidade de Slo Joio Del Rei, Estado
de Minas Gerais, sem dll"lli\c de Illa:l\qivldade, seMço de radlodtfullc sonora em
lreqO!ncla modUlada.

Atendendo ao dl5JlCsto no § 3· do ar!. 223 da Cons!JtuJçio, a
matána foi enviada ao Poder Legl$latJvo para a devida apreciação, uma vez que o
ato semente produzmí efertos após a deliberaçio do Congresso N8Clonal

Cumpm-nos, por1:Jnto, opinar sobre os aspee\oS técnk:oa e
fcnnais da maliina submobda ao exame desta ComluAo, nos l8rmoa elo IncIao li,
aUnea "h", do en 32 do Regimento Interno,

11-VOTO DO RELATOR

O pItlClISSO de l8l1OVIlÇIo de OU1Dllla requenda po1lI RédIO
Emboabas de Mlnu Ganlis S/A,~ de lIlllViço de radJodIfusio aonora
em fleqü8nClll modulada, na CIdade de Sio Joio Del Rel, EstIldo de Minas
Gerais, encontrwe de acortlo com a pr8bca legal • clocUmanIal atinetrte 80

processo reno'<at6no e osdocu~ jUIltlI<IolI 80s autos Indlcam a regularidade
na exacuçio dos MlVlçOS de rad1od1fullc.

Todllll lI& lllOg6nClaa da ReacluçIo ~ 01, da 1990; õ!.~
ComlSSlo, focam atendldu e os doctJrMnlos juntados aoe aUlCa l~-!i~
regu1arida?e ~18~~~. • '
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o lllO de~ de CUlcllII obedece _ prlnc:lploa de

eon.trtUClONlIldade IIIpICIaIl'*ll8 no qIJtI se ... loa llIlgos 220 a 223 da
ConottIuIçIo FadanIl.• _ às fonnalldada& 1ogaIs. moIM:la paIo& quais _

pele. holn<llogaQlia do ato do Poder E>oBculM:l. na fcrrna do ProjeIo de 0eclWl
I.eglSlallYo que 0l'Il~

t'l \
8IIIa da Corn!sIlio, em L de~ de 1999.

...:;-----
~ ALRRTO QOLDMAH

~

COMISSÃO DE CIl9«:IA E T1!CNOLOGIA. CClIItHCAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LElJISLATlVO NO , DE 1981

Art. 1" é: lPftMCIo o Mo aque .. l'lIIInI I Portma fi" iã7r.
de 111 dII dltzemlm d111till. que lIlIlCMl, per 10 (_> lIlOI, II*tIr de g de julhD
de 1l11lO. I parmloaIo ouIorgada .. Fl6dIo~ ela ..... GlKaIa S/A., pata

e>lIllOI'IIr, HlIl cbIlo de~, JINl90 dII~ 8QIlClIlÍ ÍHi
hqllIncIa modulacIa. naacIedI de SIo Joio DIl~,Ea:Íode'"Gllniía: W

_ di ComiIdol em 'I de~ <1119811•

. ~:~~
DepIiIdo AUÍ!RTO GOI.IlMAN

• R*or
"-' ~

1lI. PARECER D;\ COMISSÃO

Ac~ de Cifnoia eTecmoJoP, Comoncaçio e InConnática,
em RNIIio Ordlllíritt realouda bo.Je. aprO'JOU ltIlIIIÜlletIle a~ fuootMl
do Reb!or 0<pIalId0~ CloI<InllIla MeIISIJlCrn n' 349.97, nos lelmOS do
ProjetO de Decreta LogiJlttI\'O que apmctllI.

~J_ pmentes os lCpIIlIeS Depw.dos ~ PíMiwlillO •
Pre:lidente. LlIlIIOlIÍM Pocella • Vj(e.i'laIdente. Arolde dt OUvem.; CI!sar
Bandeir.L C=i Sobnnha. Jose Mendonça Ilmml. Jose RacI1o. I.u1. Moreira.
MaluI~ Netto. Santos Fnbo. Silas Cimara.. Vic Pinos FrlIIICO. Alborto Galcltwl
Jose clt Abreu. Julio Semepini, LuIZ Ribeua, Pedro Canedo. Salvodor Zunblldí:
Sampo,o Dona. r",n<JSlêxllo Pinto. JOlfO PlIlheiro. Jose Pnanle, M~I FiIbo,
Marcelo Barb<cn. Mattos NUCt_. Nelson Praerr;a. I'\l\Mml Landnn,
AlJlIUSlO 1'1'31100 RICIIlllo~. Almeida clt Jesus. Btl>i. Ntl.... I'elleJlmO.
!'adro Roque. w.1m' 1'Jm.:.m. lnsS~Ajploldo MUlUZ. OI' HélIo. El.IIpOdes
MIranda. Givaldo CInIl1bio. Lwza Erwldina. 8ltpO Wanderv&l • UncoIa
Pcntla.~ lrtll!ares: Jotc MeIa, Medeíros. I'auclcmc:)' AlIClina. SéIJio
1laft:eIIos, Alda Lira, RóeJ Guerra. RQIIll!U Queima, Luiz BillOnCOOll Mendes
Ribeuo Fübo, Rieril Nocanha. Ary Kxa. PIlIIo de Alllll1<la •~ WÜIOll,
rnemb<os 5UpIent..~

/fl'

Sala dlI Cooussio, elII 2S de JlIllSIO clt 1999 •

PIOIBTO DEDECIEfOLBGlSU7WO 11"146, _1m
{MaIsagem n" 349/97)

ACooússIo de Ci&Icia cTealOIogia, C!mx1Í':1ÇIo c
lnformítiQ delta CIII, na fonna regimenUI, elaborou opraemc Projeto
de Dea1:to LegiI\ativo ri' 246, de \999, uprllYIIDdo o 110 que RIIOVI •

COOl:eaIo outorpda à Rídío EmboIbII de Minas GenúI S/A, pa
explonr serviço de radiodi1bdo lCIIlln em ficqII&Icia modu\adI, Da
cidIde de SIo Joio dei. Rei, EIIJdo de MinIs Gerais, pek> prazo
COll'CIpODdenIe a dez IIDOI, a pstir de 09 de juIbo de \!190.

Oproceao foi f:llIWDúthado a esta ComiIIll,pu_
l!Wli&áçJo DO que se ref«e 10 tanírio do ÍIICÍIO mdo li\'. 32 do
Rcgimemn 1:nlmlo.

Por CCIIIidcnl' que Oprojeto em CXlIIIIC.mpeiIa • bÕã
ténica \cgisIaIiva e ClIIIteIDpIa 011 mpIisitOII eneuciais de juridicidIdc e
CllIISlituciona o1I0IIIO VllIo é por sua aprovaçIo.

m- PARECER DA COMISSÃo

EstivcnmJIC3t.IIles OS SenIms DcpIialb:

RooaIdo Cézar CoeIOO - Presidente, I!IIdo UiIi\ Iédio
Rosa Chy KD - Vk:c-~ A!MIté BcBassi, Caio in, F.dud>
Paes, Femaodo~ 1lJtaIry JIÍllÍCt, L60 AIchIm, NdIOIl MIrcllmD,
Ntlsoo Oloob, ZcIlIHIo CootinlM>" Zalai& Colra, Cc:zar Schirmer, CIIiolIIo
Sale.\ Freire JlÍIIil1, GCOYIIl Frcila, H=íqIIc EciJarOO Al\'es, MrIxIes
Rileiro Filho, Osmar ScrmgIio, Rato Vim, AIIt&OO e.tos Kc* R.ciI,
CiroNopcia, Dlrci CoeI1Kl, Jaime MriIs, l'a1Io MagaIhies,Riclrdo Fiúa,
RoIaIK!~ Vilmar Rocba, Gerakk> Masefa, José DGcu, J!Ié~
MnIo Déda, Waldir Pires, Ary Kan, Aupsto Fós, Edmar MrBâa,
~ SOOriDIto, FemasxIo Coruja, JI*! Roberto BttodIio, 1016 NIbiIJ
AImMa,~ MiIaâ, Bispo Roiipes, LWaro Biva, AyrIlX1 Xa&.,
Max Roaráann, '1'bemíaIllcIcs Samplio, Lula Barbosa, JOI6 1laIIIdo,
Proba I..uizinOO Clair Bolsooam.

I
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 275-A, DE 1999
(DA cOMISSÃo DE CIêNCIAETECNOlOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)

MENSAGEM NO 22199

Ajx'ova Oato que ouICirga COOQlSSão àRede UniOO de~eTelevisAo lida., para expIoIar
eeMço de l8liodiNsio de sons eimagens, na locaIidede de Fortaleza, Estado do Ceará;
temo perecer da Comissão de~ e_ ede Redação,~ constittmalidade,
jJMãIOOe etm legislativa, oontra os • dos~ Professor Luizinho, Waldir
Pies, José Genoíno, Ger8kIo Magela, José Dirceu eMarcelo Déda (relator: DEP. lÍo
AlrJINTARA).

lACOI.tSSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54))

.". iniJIBI pu/lOOIJdo no DCD de1~

11· VOTO DO RELATOR

As questlles de mérito foram já tratadas na Comissão
competente.

Nada há que mereça crítica quarrto aos aspectos que esta
Comiasio deYe examill8l', estando lII8in oprojeto confonne as disposiç&ls
conslilucionais pertinentes (arts. 48, XII. e 223 e §§, todos da CF), não
havendo óbice que wlnete a sua juridicidade e regimenlalldade, sendo
também atendidos os ditames da Lei Complementar nO 95J98.

Oiama do exposto, votamos pela conslilucionalidade,
juridicidade eboa lécnica legislativa do projeto de Decreto Legislativo nO 275
de~ '

PARECER DA COMISSÃo DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇAEDE REDAÇAO

SUMÁRIO

•pn:er do Relatoc
•perecerda Comissão

sala da ComiaIo, em~ de O~

m- PARECER DA COMISSÃO

de2OOll.

I· RELATÓRIO

opresente projeto de decreto legislativo visa aaprovar o
ato aque se refere oDecreto de 28 de dezembro de 1998, que outorga
concessão àRede União de Rãdio eTelevisAo lida., para explorar selViço
de radiodifusão de sons eimagens, na localidade de Fortaleza, Estado do
ceará.

Examina a Mensagem Presidencial na Comissio de
Ciência e Temo., Comunicação e Informática, opinou-se pela
homologaçio do ato do Poder Executivo, apresentando-se o respectivo
projeto de decreto legislativo.

Aproposiçio vem aesta Comissão para que se manifeste
sobre asua conslituàonalidade, juridicidade etécnica legislativa, nos termos
regmentais.

Éorelatório.

A Comisdo de CoIIstituiçIo e II1l1liça e de RedaçIo, em
n:uniIo ordin6ria reaIi2ada bo.ie. llpÚIOlI, contra os votos doi Depulados
J.>rotessor Luizinbo, Waldir Pires, losé Geoolno, GcraIdo Magela, José Dirceu
e Marcelo Déda, pela l1IXIItiIuciooajuriditidade e técuica legislativado
Projeto de DcI:reto Lcgislaliw nD 275m, nos termos do )lIIJeCCI' do Relator,
Deputado L60 AIcintara.

Estiveram presentes 05 Senhores Deputados:

Rona1do Cézar Coelho - Presidente, Ina1do LeitIo, Jédio
Rosa e Ary Kma - ViceoPresideates, Andfé Benasli, Caio Riela, Eduardo
Paes, FCIlIIlIIIo GoDçalves, Julahy lúnior, L60 Ah14nlara, Nelson Marebe7an,
NeIJon 0I0ch, ZeoaIcIo CouIilIho, ZuIai6 Cobra, Cezar Scbirmer, Coriolano
Sales, Freire JÓIlicr, Getmn FreilaI, Hellrique EduIrdo Alves, Meodes
Ribeiro Filho, Osmar SenagIio, Ralato VianDa, Ant&1io Carlos KODder Reis,
Ciro Nogueira, Dan:i CoeIho,laime Martins, Paulo MagaIhIes, RicIlnIo Fiú7a,
RoIand Lavigne, ViJmar Rocba, GaaIdo Magela, 1016 Dirceu, 10116 6eDofno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Osvaldo Sobrinho, Femaodo CorqjI, 1016 Robertn Batochio, losé Ant6nio
Almeida, Sérgio MiraDda, Bispo Rodrigoes, Luciaoo Bivar, AyrtoD Xerez,
Max Roscmnann, ThemIsIocIcs SaJnpaio. Luís BIrbosa, losé RouaIdo,
Professor Luizinbo e lair BolIooaro.

..... .~F'f'fJ'f!(-
DepuI&do ONALDO~O

1'reIideDte
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M~OIlOlPoeaa

......'
ilK)PClClI"~TMJ

.............................................................,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2284-A,DE 1999

(Da CoIIWo de ClIacia eTeaMJIaIIa, CoIuieaçioeIlful'JlÍUca)
~1l'651.94

...........................................................................................................................
Apoia D~~ 1IIIO\llI.c:orr.tIIIo àTV RECORD DE FRANrJ. SA, pera 8XjtIrar SfrI1ÇO
de................,na cidede de FIIla, E8dD de SIo Paukl; !Indo perecer
di CCIlIlIIIID de CooIaiçJD t bllçI ede RedIçio pele~, jlrkIcilede •
ticrict .... canD 111 'oà:lI doi ilIIpJIIdoI~ Wà'hl. Waki' Pi'es, Joeé
GNIo. GIIlIIdo"'.IoM arc.u. MIrcIIo '*' (1'IIIIlif. D!P. AAY KARA).

tA COIISSoID DE a»lS1TT\IÇÃO EJUSTIÇAEDE REIlAçAo (ART. 54)}

..,os~o

R.nova & cone•••io cutcr;a.da l TV
llaCord de l'r.nea S.. A, para açlorar
..rv1ço d. n.cl1ocUtusio d. sou.
1IIagau, na cid.ade d. rranca, htadc
da sio Pllulc.'

SUMÁRIO

I· PllljeIo ki:III

••Na CorlIi8Iio de Coo8liIiçio. Justiça • de RedIçio:

•perecer doRIlItt
•JlII'ClIf de ComiIdo

o ....IIEIft'Z DA JtD'UBLIeA., no uso c:lJis atr1ba1ÇÓH que
lh. c_terMo os art.. 14, inciso IV, • 223 d& CQnse:1.tD.1çio, • no.
t.DlQ. do ort. GI, J.J1c1oo I, do Decreto n' 88.0". d. 25 d. ,ue1ro de
1913, • todo .. vista o que consta do Proc•••c n' 2'100 000.13/10,

O E C R E 'f A:

Art. 11 Flcl rwnovada, d. .cerda COIl O art. 33,
S 31 , da Lai n.' 4.11" de 27 cs. aqosto d. ll'~, por aa1. quimla ADOa:,
• partir d. Ui de jaMiro de 11'1, .. coac:..sio deferida à 'f!Y JteCC%d de
'P'r&nC& 5' •.1, cuja outoq& priatt.lv& fai concedida 1 'ri 1IIperador Ltd.&~

pelo Decnto nl 71.S14, de 10 de nctT.-brG de 1J75, ÇIlj. ~KÇ.O
.ocial puaou a ••r 'I!V Record. cP Franca Ltd&, .autorizada pela pOrtaria
t\' 55", ele 13 di ..10 da 1111, • poaurio:ment., 'tV Rec:om de FraDe.
S.A, t'ac:. l tran.-tozaação do tiPO aociet.ir10, -"111:orizacla pela Portaria
~.! 15i!, d. 17 !!!_ ••~ lllI l'~ ••on4O IlADUdo o prazo rel1dal de

oCONGRESSO NACIONAL _

Atl 1" é apIOYI(lo o ato a 'IlJe se refete o Decreto de 15 ele
lIllOIlO ele 1~. que_. por ....... Il1Ol•• pan" ele 16 de JlIn&'" de 1991••
c:cneooeIo~ iW RECORD DE FRANCA S A.. """' aocp4Ol'ar sem d_o de
_. -.Iço ele __ ele sons • imageno na Cl~ ele F,..,.,..
e-cle8la"-

Atl 2" e.. dea1Ilo IIgIO!atlYo lI1Itll em V1QOI' na data de sua

SaII da Conouio. em 22 de .-ntro de 1999

\
outorva ~lCl Decnto de lD de aio de U9l, para e)Cacutar, .... direito
de excluSividade, ••rviço d. rad1od.ifuJlio d. sons fi illagan., na cidAde
da FrAnca, E.eado d. sia Paulo.

~ ••r'gra:fc 6n1CD. A .x.cuçÃo de ••rviço de rad1od1fu-
••0, cuja outorga' renovacla por ••ta Decreto, reg.r-•• -A pelo C6di90
Bra.ileiro ae Telecc.unicaçôa., lal. sUbseqQanta••••UI requl..-ntoJ.

Art. 2- !tu ato ICCHnte procludri .feito- 1.1.
após d.al1bara2i.o da Ccngre..o .acional, no. te%WJs do S 31 do Art.. 223
da const:.l1:.uiçao.

MENSAGEM N" 657t DE 1994
(DoPoder~o)

Ibl1cação.

I~ .. a~1aoIo do CoAtr••ao Nacional o .1:0 conct&r\

U do !ledral:O de 15 doo apto d. 1"., 'l"" "Renova a con
...aalo outoqa4& i 'f'1 _ri a. J're=a S.Ao. para explo 

1:11' Nrliqo doo rll41od1tuíio de .ona • ~, ll& "i40d.
~ P::aaca, x.tado ele Slo paulo-.

Ias ceMtllJCa llB CIIllCa :s fte-oLOGIA. COIIOKICAÇlIO E~
IIl'rICA, li: DII CCIlftZ'fU%ClIO I: .nJft1CA li ~ UDACJOI

lfII _ da aniF .... iMlIo XlI, -*ido _ O t I' do &IlIIO 223, da
(".-liaIçIorw.L_l~.V_IbooIead&~"~de
ModwoI da _ ..... de~ dia e-k>9'"' o ... _ do o.... da 15 de

..... doi IJM...-.-.~__1TV~ da FaDeI s.A..l'Ilaerpiarlr

.-vlço • ......,... .._ ..........._ ..-.I!ilÍdo....._ •.

lIlIIIGlI.
0

11 "'_to
__.-:S;Jt)Jol (-

EXPOS.IÇÃOllIlllOTlYOS N"72IMC DB 08DB AGOSTO DE 1m DO SENHOR
I-fiNlSTRO llIl I!STADODAS COWlJNICAçOOs

beelan.Wliao S.t\hcr Pnstaa.t.. ela Rapdblica I

s~t:o ••~I.açiQ d. V'os.. Excallnci., a inelidO proca••c
AdlI1n1l~ratlyo n- 21100.01)01'3/'0, _ 9'1_ .. 'rV aecord d. Franca S,A•.
coneeel.tonúia do ••rviço ~ rAdlDdJ.fWlao d. lons li i"p"., na cidad.l
d. l.r~., btado d. são Paulo.. .011C11:& rllnoYaçao do praao dI.
vJ.gADc'.ia da lna conceuia por ..1. qalnza anos ~

;( - O pecUdo da X'anoY_çio enccnU'&-•• d.",id"'nte inst.J:tddo de
dCordo CCIl • lflg111aqio _ v19O%', ....t.aç:io til':.$. funcionancso dent':"::,
JII. caraat,er,bt1cu t6c:n.icaJ • alI. atribuídas ;,r .ste IlJ.nU;t'd,:.

J. .. 110& tu.os do S 31 do art. 223 da Constituiçio.
nnovaç'1oO • .-.nU prodaz1.r' .feltoa legals ap& ctelibL.
r:o~o JlaClou.l.. • ....,... CIeY.r" ser ~t1dD D l'.t'oc.......
• dII.1nl.~t.iTO pen:.u-nte, que .sta &ee-panha •.
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AviJo p. 1.830· SUPARIC. Civil.

Senhor PnmelfO 5ec:rettno.

"""" •"It qtr __ -. i 1V
llE«lIlD DE BANCA 5.A. ..... a"'rIlnkt clt ....._ clt _ • --. ..

.-cItF..-r.-cItSitPHIL

l!llcmúnho ..... _ • MeaDa- do Ex<%JelItlssimD__lO da

Rcp\IblI<a. -.ptIIbIda do ExpooIçIo de MotIvos do _ Mlnl&1ro do EIlIdo di>
Com1lllicaçll<l, naqual $1lbme!e lljlnCÍ1Ç1O do Coo&tmO NtclOlll1 o tIO conswne do D<cmo do
1~ d< _ de 1994. que renova • COIlCeISfo outorPda 1 TV Re<ucU do Fwlca SoA.. na_
de FlDCI. EIlado do Sio Pmlo

HEN\UQUEED$FERREIRA HARGREAVES
Mlnl&1ro do o C>ere da Casa C''Ú

da d!no. d. Repobllca

AS"_o5ell1lor
Depuudo wn.sON CAMI'OS=w.- da Clmara do. DepuWlosJA..DF

COMIBsAo DECIt:NClA ErecNOI..OGIA, COoIlUNICAÇÃO EINFORJlÁ1ICA

MENSAGEM "".. 6S7. DE t9M.

1-'REl.\TóRJO

Decon_com o Ar!. ~9. Inclso XII. comIJinodo
cçm o § 1" dO Ar!. 223. da COnol!tlriçio F-, o ExceIonllaslmo _
~ da RopubIico lIubme1e • apl1ICItIÇ6o -do Congreno _.
ICQmIleIltllda de ExpooIÇlo de _ do Senhor MlnlS1JO di Eldado dIS
ComurucIç6e$ oMl> que _ """""""'. TV RECORD DE FRANCA SÃ.
para expIofar ..., dlrelto de__o _'de radlOdifuslo de SOllI •
unagons na adode de FIW>C&. Estado de SIo Paulo- . .

Na expoSição da mObvos que acompanha a Menllllll8lTl
Presidencial. o Senhor MInistro eaclarece que os 6rgios competentes daquele
~rio mamfall1aram-se sobre o pedido de renovação requerido pela TV
RECORD DE FRANCA S.A., achando-a regularmente instruido. obedecidos os
requisttos legais e lécmcos atmentes ao procedimento de outorga.

Atendendo l1Q diSposto no § 3° do Art 223 da ConstrtulÇio
Federal. a maténa foi 8l1Vl8da ao Congresso NRCIOnlIl para a devida
aprec/açllo. visto que o Ato de outorga somente prodUZJrá efeitos legais epós
deh~ do Congresso N9ClOnlll.

XI)
No momento, deve a Cêmalll dos Deputados examinar

e proounciar-se sobre o Ato em apreço. opmando no mnblto de SlIalI
deliberações regimen1aIS. sobre a convenJénoa e oportunJd8de do Ato que
outorga a renovação

I - VOTO DO RElATOR

mo encontrando no Ato que outorga a renovaçAo, à
'IV REeORD DE FRANCA SoA.. nenhuma razio que possa ser IllVOCllda
contra lua homologação. uma VIlZ que cumpnu. também os l'llQUI$llOS llW'Idos
da ResoIuça'io n" 01. de 1990. desta Comissão. Meu~ e favoniveI

-' .

oCONGRESSO HAClONALdIcnà:

Art. l' éaprovado oAlo que se refare oD8cralo de 15
de agosto de 1994, que lllllOY8, per 15 (quinze) anos. apertir de 16 de janeiro
de 1991. a .lXlnC8Ido defIrirJa ; 1V RECORD DE FRANCA SoA•• ll8flI
lllqlIorw sem dniIo de excIuIMdade. lIlViço de. radIodlIudo de lIOI1lI e
irnagen&.1lI adade de F-. EItlIdo de SIo PIUIo. "

de sua publicaçio.

m·PARECERDACO~SÃO

A Comlnlo de Cl6ncia • Tecnologla. CCIIMllcaÇio • lnform8tlca.....
ReunoIo Ordr*illllMlll7adl hoje. 8jX0Y0U, UlIWl_. o l*8C*' favlrivel do
R'lteter oep.- Arolde de 0ltYeIla. MonIlIgem n"tl57I94. noc l8rmoI do PllljMo
d& Decrolo I.eg_ivo que~

EIllvenIm ll'eNntts os 18QUIn1" DepulAdos Lulz Pilllhyflno 
PleSldelft. Iürclo RodrlguII. ~ PoHIIa e Rob6rio ArIí40 •
~ Arolde de 0lMIra. e.ur _. Corauco 8oIlrinho. JoIé
-. LuIz Mor...... M8IuIy _. _ FIlho. 811.. ctrn8ta. VIC P_ Franco.
José Melo. Paudemev AVllino. Alberto Goldman. JúlIO Sen\eghlnl. luiz RIbeiro,
8aJvador ZimbIIdi. 8IInl>alo D6ri8. ÁIiIa L!rI, Remou Queiroz. Francll0nJO Pinto.
Jorge PlMoiIo. JoM 1'rlIrXe, Mlr;al Filho. MI«:elo B.utllen. Matto. Nascimento.
NelI01l Proença, PWleiIo I.8ndIm. Rlc8rdo Norome.YVlll1i1ton Gonçalves. Paulo de
AlmeIda. Almeida de ....... Babá. Nelton Pellegnno. Padra Roque. Walllt
Plnhalro. lr10 SI_. AIWrIc:o Cordelro. Magno MaiUl. Agnaldo Ml.riz, Or HlIIIo.
Eurlpedlls Miranda, GNeldo ClInmbIO. Lulu Erundlllll. Bllpo Wanderval ti Lln<:oln
Porteta.

Sala da Comllllo. em 22 de selembro de 1999

l-RELATÓRIO
o pmente projeto de decreto IcgislD1IVO VJ5lI a 8pfOVlII' o

alO a que se refere o J:1cctclo de 15 de 110510 de 1994, que renova. por qUÍllZe
IIIOS. a coocess&o 0III0rgada • TV R.ecord de mmCll S.A.. para explolllf SCt\'Íço

de radiodifuslo de sons e imagens. 11I cidade de Fraoea. Estado de 510 Paulo.

EXI\IIIinada a McIIsaaem Pl'CSldcncial na ComíssIo de
Ci4!ncia e Tecnologia. Comunícaçlo e Infonnállca. opÍllcu-se pela I1ooIolopçlo
do alO do Poder E:<ceunvo. aprescntando-sc o respéCtlVO projeto de decreto
legislativo
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A PIOp'JSIÇã0 Vtm d esta ComISsão para que se manIfeste
sobr,; a sua cOllstllUclonahdade. Jundlclliade e (eClUC3 legtSlanva. nos termos
rtglLlénta1S

Eorelatono

I/. VOTO DO I.2IAroR
A! questoo de merito fonun Já tI1Iadas na COlIUSSio

competente,

Nrida há que rncre,a Cnt,wI quanto aos aspeetos que esta
Comissão deve ~xam:nar. ~tando wun o p:oJeto ~ooformt as dISpOSIções
conslltuclonals penmerm Iarts ~8. Xl!. ç 213 e ~9, todos da CF), não havendo
oblce que vulnere a SUll jundJcldade e regunentahdade sendo também 3tendidos
os ditames da Lei COffilllementar n° 95/98,

Diante do e'qloslo \018ll105 pela consutuclonahdade. Jundicidade e
boa tecmca legISlativa do Projeto de Decreto Legislanvo N· 284. de 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~317·A,DE 1999

(Da Comissão de CiêllCia eTeenoklgia, Comunicação eInformática)
Mensagem n·1.171197

Aprova oato que renova acoocessão outorgada à Rádio Clube de Indaial Uda , para expIoiw
servÇo de l'IdiocIfI.áo soocwa em ooda médl8, na cidade de 11ldai8I, Estado de Santa
Catarm, tendo pII8C8I' da Comissão de Constitllição e Justiça e de Redação pela
COI1SIltlxxlneI,)JncbladeeIé<:na legislativa, conlIlI os votos dos Deputados Professor
LUlZtnho, WrIdt fins, José Genoíno, Geraklo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda (relator
DEP. FERNANDO CORUJA).

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54})

SUMÁRIO

Sala da ComiSsão. em 11& O·

I•P~o lniaal

11· Na Con1iaão de Constituição eJusbça ede Redação'

•parecer do Relator
.pa~ da ComISSão

oCONGRESSO NACIONAL decrete

!lI - PARECER DA COMISSÃO

A CODllssào de Constituição e Jusuça e de Redação, em
reulllão rndUlária f1la1izada bOJe, optnou, cootla os votos dos Deputados
Professo, LUIZUlbo, Waldir Pires, José Genoíno, GemIdo Mage1a, José Dirceu
e Marcelo Déda, pela const1tuClanahdade, juridicidade e t6cnica ltgislativa do
Projeto de Decreto l.egislauvo n· 284199, nos termos do parecer do Relator,
Depntado Ary Kara

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaloo Cézar (;oelho - Preslllente, Inaldo Leitio, Iédio
Rosa e Ary Kara - Viet·Presldentes, Andre Beuapl, CalO Riela, Eduardo
Paes, Fernando Gor.çalves, Jutahy Júnior, Léo AIcâlItara, Nelson~1l,
Nelson Otoch, Zenaldo Coutmho, Zulalê Cobra, Ce2M Sebirmer, Coriolano
Sales, Frel!e JUnte,r, Geovan FreitaS, Hennque Eduardo Alves, Mc:Ddes
Ribeiro Filho, Osmllr Senagho, RI!llalO vranna, Antômo Carlos Konder ~s,
(;rro Nogue1l'll, Dare I Coelho, J:ume Mmtuu, Paulo Magalbles. Rkardo FiÚ2a,
RoJand Lavigne, Vdmar Rocha, GeWdo Magela. José Dirceu.. José Genoíno,
Marcelo Déda. W:Jdir PlIes, Ary Kara, Augusto Fanas, Edmar Morell'8,
Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja, Jose Roberto BatocIuo, José Antônio
Almeida, SétgIO MJI'aDda., BISPO RJldrigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerê7,
Max Rosenmann,~ Sampato, Luís Barbosa, José RooaIdo,
Professor Luinnho " Jair Bolso. .

: If\.

Sala da cim~.i,,\ Ü'i9.~ fie 2000\(t; ,I, f'
I \J \~ l~
'...- - \ I

DeputadD RONALDO CEZAR.~ELHO
Pres1dente

Ar! l' É aprovado o eto a que se refere o Decreto de 6 do
outubro de 1997, que renova por dez anos, a partir da 1· de mala de 1994, a
concessoo outorgada a RédlO Clube de 1ndalal LIda, para explorar sem dlr.tto do
exclusMdade serY1ço de ra(hodlfusllo sonora em onda media, na Cidade de Indalsl
Estado de Santa Catanna

Ar! 2!' Este decreto ieQI$1atIVO entra em vigor na data de sua

Sala da Comissio, em 20 da outubro de 1999

./t '/1/ ~r'~utado LUIZ PlAUHYLlNO
Pra91denle

IlENSAGElI 1/0 1.171, DE 1997
(00 PODER ElCECIJ'rIVO)

Subméte à apreclaçlo do congresllJ NaClonal o ato constante do
Decreto de 6 d~ outubro de 1997, que "Re.nova i!l concessào da
R6dio Clube de Indaial Ltda., para explorar servlç'o de
radiodifu8lo sonora 9 onda ~(llar na cldade de Indalal, Estado
dI:! Santa Cil.tluna 11 •

(AS CQlISSOES DE CIEIICIA E TECNOLOGIA, COI!lIlIICAÇl0 E
IIIPORMITICA; E DE COIISTlTUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇl0 (ART. 54»

Senho,es Membros do Congresso NaCIOnal

Nos termos do aru~o 49 1DelSO XlI. combmado com o ~ 3(1 do :lr1I~O ~~3 d3

COnstllUlç!o Federal submeto aljlll'cw;io Oe Vos,", hcel!'n,"",,:><ompanhad1Td< E~po~çIooW'

Motivos do Senhor Mnustro de Estado du Comt1n.1cações. o atO' COMWlte dp Decreto de 6 de
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outubro de 1997, qm; uRenova a concessão da Rádl0 Clube de: Indatal Ltda ~1lJS e'...:plarar serviço

de radiOdifusão sonora em onda media. na cidade de lndmal. Estado de Santa Catanna-.

Aviso n'1 ,327 • SUPARlC CIVil

Em 9 de outubro de 1997

de outubro de 199i
Senhor Pnmelfo Sf:CfftanD,

•Epearn.inho a esn Secretaria M~em dI) Btcelenusshno Senhor Presidente da
Rfopúbhca na qual subm~te aBprtXlar;ã.o do Congresso Nacional t) ato COnstante do Decreto de 6 de
outubro de 1997, que renova a concessão da RádIO Clube de Indaial Ltda{, da cldade d: Indaial.
Estado de Santa Catanna

AMr.cioSE.m.ente.

EXPOSIÇÃO Dl: MOmOS N° :t2411'JlC, [li: 26 DI:: SCTEMBRO DE 1997
DO SR. MINISTRO DE ES1'ADO DAS COMUNICAÇÕES

Excefentlsslm~ SenhOr Presidente aa Republlca,

C=-c::-~.
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MmIStro de Estado Chef(3 da Casa Civil
da Presldêllcza dl Reptibhca

Submeto a apreCIação de Vossa ExcelénCI!o InCluso Processo AdminIStrativo n2

50820000042/94, em que: a Radlo Clube de Indalal Uda! soliCIta renovação d3 conceS5ão Dara
explorar o servico oe raolodrfusáo s.onora em anda media na cidade de Indatal, Estado de Santa
Catanna outorgaaa onglnanamente a SOCiedade Radlo Clube de 6fumenau Ltda conforme Portana
n! 393 de 11 de maiO de 1954, renovada nos temos do Decreto nll 89 481 de 27 de março de 1984
publicado no Clane OficiaI, da Umão de 28 subsaaúeme por dez anos a parbr de 1lt de mala dI; 1984
e transfenda para arequerente pelo Decreto nll 92 773, de 12 de junho de 1986

A Sl!!1 E:«:clencla o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PnmcLro Secrermo da Câmara dos Deputados
BRASILIA.DF

-COMISSÃO ThE CIÊNCIA BnO:OL<DGIA, CCMVHIlCAÇÁO E INFORMÁTICA

l-RELATÓRIO
2 ObSBruO aue o ato de outorga anglnal esta amparado lllndlcamente\ considerando a'S"-
dlspoSlçOes conbdas ne Lei ri' 5765, d. 23 d. Junho de 1972, e no Decreto n' aB,06a, d.26 de
JaneIro de 1963, que a regulamentou, que consideram como defendas os pedIdos de renovação
requendos na foona deVIda e não decIdidos ao termino do prata de vigêncIa da concessão ou
permIssão. sendo, por Is!:o..,admlbdo o funCIonamento precano das' estaçães mesmo quando
explraaas as respeetlvas outorgas

3 Com estas coservaçt5e:s Iterto e.se conclUIr oue a tefTTl1naçâo do prazo da outorga ou a
pendenCla de sua renavacão a CUrto ou a longo prazo, nâo detemllna necessanamenta a extmçào
do servlco p'"e5tado pOdenao o processo da renovação ser ultlmaoo

Di> COnfOililUhde com om!. 49, inCiSO XIT, combillado com o§ 1·
do art. 223, da Constil1J.tção Federal, o E%c;;lentiEsimo S~ll!IOl' PreSldente da
Repúbltca SlIbme!e à :lpmci~' dD Congr~D NaciollBl, -ror meio da·
Mensagem n· 1171, de 1997, o ato lj1la rmIo,," a oon"eEsão ontorgada à
11ÁDIO CLUBE DE lNDAIAL LIDA, 1'= ei'l'lornr, ll.!l CIdade de Indaial,
Estado de S110b Call1rma , Sl.m direito de eltolusiVldacle, SOIVlÇO de
radiodlf'usão sonora em onda mêdia

4 Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente cevera aSSinalar que a
renovacão ocorrera a partlr de 12 da maIo de 1994

5 Nessa confonmdade, e em observânCia ao que dispõem a Lei nl! 5 785, de 1972, e seu
Regulamento Decreto n'l as 066, da 1983, submeto o ;ssumo a supenor conSIderação de Vossa

~,ndendo ao disposto mo § 3° do !!li 223 d3 Constitwção, a
mnténa fOI envilida ail.l?ollér Legisb>:i1JlJ !J'Eil fi obvidE BjJreoia,oão, UIOB vez
que o ato somente pródmm erellns upós a delibôrnç;;o do Congresso
Nacional

DECRETA

Extelênera para decrsã!J e submissão da malena ao Congresso ~!aClonal em cumpnmenlo ao § 39. do
a~lgo 223 da ConslrtUl~ão

,DE 1999PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O

lI-VOTODO!lliLA'Wn. .

Oprocesso de renoval,'fu> 11·" ontOflP re'jil!!Jridn pela Radio Clube
de lndaJal LIda. eJ:ecutante de ~ervi~A) de rádiO wJllsão sonora em onda
médIa, na cidad: de Indalal, Estado de S811!l Cala.!'ID8, emontr&-se ?~ acordo
com B prática legal e dccumenlaJ atinente ao processo renovaton~ e os
documentos JUlltados aos autos mdiClllll fi regularzdzde na eKecuçaa dos
serviçoS de radiodrl'u~ão

A.nállse de5te I1ro=so .fu,ve ba!;w-s~ ila Resolução n.O 01/90,
desta Comissão VerifioBda a documentação. cons!al:mJos que foram atendIdos
todos os cntérios extgidos por este dIploma regul&iwl1tar

Aprove o ato que renova a concessão
outorgada á RÁDIO CLUBE DE INDAlAL
LIDA parB e"l'lornr serviço de radiodifusão
sonora em onaa mÉdIa, ne CIdade mr--Indaial,
ES1ado de Santa Catarina

o ato de outorga ob~dece aos principlOs de constin:o~onalidade,
eSjleClabnente no que se refere aos Ilrtigos 220 2 2~3 dll Co1lSUtUlçaO Fede~,
e atende às fonnalidades legais, motivos peJos qlE!1S somos pala h~mo~ogaçao
do ato do Poder Execullvo, na fonna do Projeto de D5ereto legiSlatIVO que
ora apresentamos

Sala da Co1111Ssao, em

Cump.eouos, POíl1lll10, OIJÍim ~obr,;. o; asp~ctos técni~os e
formaIS da matéria Sllbmetlda ao eXBlJle. desta COmISSoO, uos temiOS do InCISO
lI, alínea Uh", do art 32 do Regnnento Interno

DE 1997

de 1997 176i2 da lndependenets e 109~ da Repubhca

~~.~

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO

/'

~
/

NaCIonal nos ;~~: ~t§.3~~s::~ ~~~ratUl~~S lega!!. apos dahberaçao' dt1 Congresso ~ •

Art 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publ,cscão

BrasdlB 6 de outubro

Respeltosamante, ~

~-
~RGIO MOITA

Min1str~e EstadO das Comumcações

Art 1~ FIca renovada. de acordo com o alt. 33 § 3Q da Lei n24117 de 27 da agosto
ce 1962 por dez anos a pal't!r de 12 de mala de 1994, a concessão para explorar sem dlreJIo de
excluslvldaae serviÇO de radIodifusão sonora em onda media na adade de Indatal Estado da Santa
Cãfanna, outorgada ongtnanamente a SOCIedade RadlO Clube de Blumanau Uda pala Ponana n>l
393 de 11 de matO de 1954, renovada pelo Oecreta n' as 048'. de 2.7 de ma.rço de 19B4 transfenlia
para a Radlo Clube de Indalal Uda , pelO Decreto ri- 92713, de 12 de JunhO de 1986, sendo mantido
Oprazo resloual da outorga contonne Decreto de 10 de maio de 1S91

Paragrafo umco A exploração do serviço de radlodlfusào CUia outorga e renovada por
este Decreta reger·se-a pelo COOlgO BraSIleiro de Telecomumcações leIS subsequentes e seus
regulamentos

Renova a ccncassáo da RádIO Clube de Indala! Uda I para
e)(tJ\orar servlto de radlodliusão sonora em onoa meota na
odade de Indalal Estado de Santa: calanoa

O PRESIDENTE DA REPÜeUCA no uso das atribUIções Que lhe conferem os arts 64
meso IV e 223 da ConstitUIção e n05 termos do art. 50! InCISO I do Dec:rero n'l as 065 de 26 de
JaneIro de 1983 e teMo em 1Jlsta o que consta do ProcessoAdrnlnlstTattvo rí1'SOB20 000042194
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o CONGRESSO NACIONAL deereta:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

m- PARECER DA COMISSÃO

Março de 2000

Art. I" E;llprovado o ato que se refere ao Decreto de 6 de outubro
de 1997 que renova por 10. (dez) anos, a partir de I" de maio de 1m, a
COIJCessio oulorpda à Radio Clube de IndaJaJ Ltda, para explorar, SCIII
dtrelto de exclll5Ívl<lade, s«Vlço de radiodifusio SOIIOra em onda média, na
Cidade de Jndm1, Estado de Santa Catarillll

Ar!. 1! Este decreto legislativo entra em VIgor na data da sua
publicaçlo.

Sala da Comisslo, em úLi

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comluio de CIInaa • T~, COI'tIuniC8çio.I~.."
AlIJllIAo on:!lnlImI f1I8lb:ade hajIt,~, U1..""-tIe, o pweoar fawriwII cio
RaIa!ot Deputado Franel8lbnio PIntD • MenaIgem ri" 1.171/97, no. _ cio
"-"'deo-e1D'~lI'*~

EoIIv«am~ os aegu/ntelI~ Luo:z Plauhyhno •
__, N«c«I ~, l.arMrt1ne POI.na ti Rob6no '-ljo •
IIlce-PrftIdenleI, Atclde de Ow--a, Coraua SCbrlnho, JaIIé Roch8, Luiz Menota,
~ Netto, Santoa F'Uho, V", PirM FrMICO, EIlcn -.... Jooé Melo, Alberto
GoIdrn8n, Jooé de Abntu. Júlio Semeghini, l..uI% RIbetro. _ Canedo. Sal_
21mblIIdI,8~ DónlI, FrancllIlllllo PintO. Jorge Pinheiro, ".,.... FHho, M8rc11o
Barllolll,. NtIlIMe~.P,.odlQ. tn.to•..Pl~ LaoclIm. l-.llIlltJrlcourt, RIcardo.
Noronha, Ricardo Barres, YVllI1lIIon Gonçalvlll, Joé J-*1a, NeIIOl1 Meurw,
~ de ./e_, a-, Nelton "-'Iegr1no, P.... Roque. Angoca Guadagnin. Im

1Iitn<5M, 8,1lI& <:Amara, AIbéIlco COl'dI<ro, Agnaldo MUI1Iz, Dr. 1l'l1O. EuripecIII
Mnnda, luiza Erunc!IIlI, v.-. G/a:akltin e~W8n<:IerVII1

Sala da Ccmluio, em 20 de lllJOOrD dl1QQ9

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO eJUSTIÇAE DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

A Comi&do de Ci6nc1II • TICIlOIogIa, ConuIoCaçIo a
InIorm6lica deat& C.... na fcnnJI ragJmanlal, eiaolloroIJ o preoenle PrCJ8Io de
Decreto I.egoalativo n" 317, de 19l1ll, l!pl'OYM1cIo o alO qllll l"IllCMI a concaeoIo
OU\oIlllIdIâ Ridlo Clube de Indel~ Lida , parIl ".;JIonIr __ de~
_ em onda lTMidIa. na CldlIdII de 1ndaJlII, EIIIodo de 8anta CIlIltna, paio
ptIZO correspondenje adiz anca. apartir di 1" di maio de 1ll94.

O procaaeo lei encaminhado a _ ComIaoio. para IUI

maniIMtaçio no que .. refa(a ao lImlItlo cio lllCIIO 111 do lIrt. 32 do R0
I-

11· VOTO DO REI.ATOR

Por conlldarar que o protelo em exame raopaIta a boa
*na IaglSiatlVll " conlempla OI noqulsltos _ de JundIoIdede a
COIlIbluCIonahdada, II nooao voto ... por aua aprovaçio

sala da Comtodo, em)Çde tk1...J:t<;;de 1lllll1.

~-

ACooIisdo de Coostituiçio C Justiça C de Redaçio, CIII

rlmliio lIflIiD'ria realizada bqje,~ COIltla OS votos dos DepuIado&
Prohor LuiziDbo, WIIdir Pires.J_GeDoúIo. Geraldo Maae\a, 1016 DirclIIl
CMIrllCIIo DédI, pelaccastiuciooaIid. jtIidicicIade Ct6cDiea~do
Pro,jeto de Decreto Legislatiyo r! 317199, llOI tl:mIOS do pIIl:Cef do RcIIMJ:.
De!Wdo Fcmanclo Clxuja.

Est\_~Q5 Sc!IilxcII~.

RlIlIIdo Céar Coelho - l'residIm1e, maJdo LeàIo,~
Rosa e Ary Kara - Vice-PresídeIll.es, AI1dré Beausi, caio RieII, Edaril
Paes, FIllIIIIIdo G1laçalves, J1iIhy JfIIIior, L60 A1eiIàra, Nelson MIIdIcDs,
Ne!scII 0t0cII, ZIlIlIIdo CoutBIho, ZUIaíê CoIn, Cear Schirmer, CorioIaDo
Sales, Fteirc JIÍIIiCI', GcovaII FICilas. HeariqDc EduIrdo Alves, MeDdca
Ribeiro Filho, em. SerragIio, ReIIIIO ViIaoI, Alt&io Carlos KoDder Rliis,
CiroNoauoita. DIrei CoeIIIo,1aime Martins, 1'IuIoMaplhIes. RicIrdo Fi6za,
RoIald LaYip, VíImIr RociIa, GcnIdo Ma&eII. José Dirceu, 1016 Gcailálo,
MIrceIo Déda, Waldir Pires, Ary Kan, Auiusln Faias, EdIur Mxein,
Omkb SoIrinho, FCOIIIldo COOlja, _ Roberto BIIoobio, José AIaftIio
AImaidI, s*p:> MiIaDda, Bispo 1llxIrigoes, LuciIIIo BiVll', AyrlOI1 Xerez,
MIl~~ SImpIio, LuIs BadKlIa, JOIé RmüIo,
Prohor LuiziDbo eJairBõfi*i'

~a~~~
DIipiado llONALOO eBZAILcom.HO

Frcaideaie '

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!324-A, DE 1999

(Da CaúIIo ele ClIIda eTaoIGP.Ctlaai.eIJforIIítlca)
.,......." lM1191

#4XlNl olIlIl CJII __ a CClIlQIIIIo OlDgodIl Rádia ea-do l'In/iIlOlII UdiL. pn
....... do lIdlldIIIIo _ ... DIIda m6dII. na adido do l'InIIpdII, EIlIdo do
810 l'IuIo; lindo ...... di COIIIiIIIo do CcIlIIIUçIo e JuIIIIlI I do RIdIçIo •
llCIIIIIIudI '1 1 I )lIIcIcldodIll6crIIca 1IGIIIIM. conn eo"'*'doIlJIplIIdeo l'lOIIIIor
lJiIinIlo, WIIdIr PhI, JoIi GIao/Ilo, GorIIdo ,..., JoIi DInlIoJ I MIll:IIo D*II (JWb:
DEl'. UllZAIl1'OIIlO fl.EllR'I}.

I).COII8&\O llE COHSTITIJIÇAO EJUST1ÇA EllE REIlIoÇAo (ART. 54))

SUMÁRIO

I·PlqIloIricIII

••NI CorliIIIo do CenoaJIgIo I JuIIIIlII do llIdIçIo:

• pIIIW cID lIMIor
•Pft*'tII CGlIlWo

M. l' ElIpI'llYIdO o lia a lJlt ....ollea1lo di 20 de
l1O'IlIIIlIX'o de 1995, que 1'1lIO\II, J!!lI' daz anoa. al*llr de l' di maio clI1l1ll4, a
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Sublle.t. .. aprac:1açlo do Conqr•••o Hac1o:sal o ato constante do
Decret:o d. 2D da nov.ahro de 1998, que ".RancJy. • cone••••o
outorgada A RAdio tlifusot'a 4. PenApo11. Ltda. , para asplorar
aerviço da radiodifuslo aonora em. onda _dia, na cidade da
P~'poll., Estado d.. Slo Paula".

concessfto outorgada à Rádio Oifusonl do Penápohs LIda, para explorllT. sem
dirrJlÚl de exclusIVIdade. S8Mço de radlOdifusllo SOIlOllI "'" onda méd,8. 118 adade
de Penãpo\IS. Estlldo do SIlo Paulo

Art 2!' Este decreto .illlivo e11lf8 em vigor na dlll8 de -

O~~~M__~~b~~_~
Inalo IV•• 223 di ConttiluoçIo, • 110& ........ do .... rJ'. _ I. do Doc:nolD ~ Sll 006. d. 2lS d
...-rodl: 1M3, ewndO -m'" a~ tcnStIldo Proceua~,.,. !JCl83O 00023AJ94.

DECRETA'

Mil Fk:a~ de.cardo COIn o lIrt. 33.I~. da Let rf-.c 117, dII Xl de lIgOSt
d81llll2.pcr........._del·do_dl.l~..._"""""""'.~_d.
l'oNplk LIda.. pela __ MIIOP ~ ~l. de 1Z do Junho tio • ""9..... pola _

CONTEl.~387. de. di: ClUtutlro de 1••~,.,oea. rfl1.o11, t!I::T dlfIWIrIitJ. dt11M. """pam _ da _ 101 .. 10 qlt _ .. 11111. parr
8lqlknt, .... _de_.,..-.iÇOIIt_ .........__....-d
Pon6poIt.e-cIoSlo_ •. -.: ':J...r.L:...

PJdgr;Ifo UnlCO A~ da~* ~io. _ 0UI0fP ti IWWM!d. pc
'118 Decrtto, r.g.r.s•• ~kI C6dlOO BruW.'D ...T~. i6l&~ e seu
~_.

An. 2' Esto .., ....,.... ..- -1aÓOIO ap6I~ do Co•.,...
Nac:.ona.MSt.rrnoSdOS3' doart.223d1.~

Art, 3' Este Ceemo .nnem\'l;Oi'ftld-.NSWI~

BI'IIliL2Dde!'lOl\Uil%o dl1... 1'77'da~.'1D'wRlIrlUbltCL

l!EIISlIGEII 11. 1.440, DE 1990
(DO POllIlR EXECUTIVO)

Sola da COImlSiO, em 20 ele outubro de 1999

pubhcaç60~

(U COMISSOES DE CIEllCIA E TECNOLOGIA, COI!UHICAÇAO E
INFORHATICA; E DE CONSTITOlÇAO E JUS'rlÇA E DE llI!DAç.lO (AJn'. 5.)

Senhores Membros do Congresso Naeiona!,

Nos lermos do anigo 49. incl!O XII. combuwlo com o § 3' do 1I1l&0 223. da

COllSt1tulç1o Federal. sub=to i apr<eJaç1o de V..... Excelé=u._ptIIhadD de Exposiç1o de

Motivos do Senhor Mnústro de Estado das ComunIcações, o alO constante do Decreto de 20 de

oovtmlxo de 1998. qut "Renova. coIu:os5Io outorpda i WIO Difuso.. de Pcnipohs LtdL. pata

explorar scmço dc radiodifuslo sono,. em onda méd... na cidade de Pcnipoli•• Estado de SIo
Paulo",

BrulIia. 25 de novembro de 1998.

A\'llOrrl. 5137·SUPAAIC Ci.\li1.

Em 25 de novelllbro de 1998

Senhor Pnmeuo Secretirlo,

Eoeam1Mo I ~ SeetNna Menssltm do Excelen1ÚSimo Senhor PretidC1lC d.:I.

R.epllbltc:a na qual submete 6 I.preC1AÇlo do Conpmo NaclolUl o aro constante de Decreto de 20
de novtIDbru de 1991, que renova a CCXla:UIo ouuqada I. Rádio DIfusora de Penípobs I.tdl.. da

CIdade ele ",",pohs.EDdo ele SIo Paulo.
AIzoc1,,,",,,,,,,

c==:-c-s: =-1 ... • .>-,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

_ do Esudo Chore dae-eivll

,\ S.. E.....UncboS.nhor da P=dinc.. da Repúbb..
D<pulodo UalRATAN AUUlAll
~wry~Od:lC~dosDeputados

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 271IMC, DE 11 DE NOVEMBRO DE 19M.
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNlCAÇOEs

Elo::elontlIlllnO SenI10r P.._ ela RIl'Ubhco,

~ • CClllIldar.çio da Voaa E>cl:elinCIlI O lncIuIo ProoHIO

AdtM_ n' rolI3O 0002W94. quo I RAcio DifulOfIl de P.napoIis 1JIIL soI1cI!a
l8!lOVIÇio di COIlC:8J$Io JlII'& lXpIcnr lI8MÇO de radiodlfudo soncn em lXIClI ...... NI
cIclIdl dI PeníI>oIII. Es1lldD do SIo Paulo. 0Ul0/llIclI confoIme POlllt1l MVDP n' 541. ele
12 do)lllhD de 1950. r.vIgoracll pe\I PonanI CONTE!. n' 397, do Bde _ dl191l8 e
-.. pc< Ôft lJlOS, I parllr de l' de /IlIIO de 1!lD4, pelO 0telWl0 .. 91.011. de 27 d.
-..o de 1l1l!5. pubileado no Dlillo 0liclI1 ela UnIio em 28 Hll\llIll8, ..., pIUO _I
ela 0Ul0lga fOI mantido poIo lleClIlD di 10 de n.o de 19111.

2 Obo.vo que o lIl> do 0IIf<X9& 0llgI1II _ JII11llC8dO jI.rIdIcImonte.
colllidorlndo IS diIpotIç6es contIdu oi l.Il n' 5.785, di 23 de junho de 1972, I no !lIcrIIo
n' BB oeB, de 25 de JIIlIIO do 1983. quo •~ quo consIlIolIIII como d8!IIldoI os
paQdos de renovaçio l'OqllIIidoo na !olma dIWIlI I niod_.. _ do PIUO de
"96nClI di concualo ou penrlIUIo. _. por_._oo!lJlll:lcnlnlmo precjno dIS
0SlIÇ6es, mesmo quondo axpndas ISlMpOC\IVIS 0U\0lVI'

3. Cem ..... obHMÇlles. I!CC) é concIIJIr·," que I lemIIIIçIo do PIUO ela
outolVl ou I pllldincla d. sua fIllOYI\'Io, I QlrtD ou I Ionpo plIZIl. nIo __
_SIlUImlflle. I 8X11nç1o do S8MÇO prutIllo. podlndo o pnlCUIO di .....VIÇio ....
~do

COMISsAo DE CI~CIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I-RaATÓRJO

De conlotmldade com o mt. 49, illClSO XII. combinado com o
5 1· do Ir!. 223, da Conatrtulçlo FederJll. o ExeelenlJuimo Senhor Pms,dente da
RepQbIIc:a IUblll8lllã lpl'IlClIlçIo do Congreaao NacloneI. por lllIlJo da Mensagem
n" 1.448. de 1998. oato qUll renova a conceeaIo OIIIoltIada à RÁDIO DlFUSORA
DE PENÁPOllS LTDA.. para oocpIonor. ne cid8de~-poli,~ de Slio
Paulo. l8lTI dlr&fto de IXdUAivldade. uMço de 8("""" .." onda
méd...

Alllndendo DOcf~ no 53" do l!IL 223 da ConIbhIIçAo, a
rnatMia foi enviada ao Podar l.egillatrvo para I devIdI~. UI1III/llZ qUll o
ato SClII'Iell1e produzirá efellos ap6a a dellberaçlo do~ lücIonal.

CUI1lJX&'_. portanto. opinar lCbre Da a1pr.t03 l6enlcos ..
formais da matéria sub_ 80 exame dellla ComiuIc. llOlIla"'lM!: do Inciso 11.
aU""" "h". do ar!. 32 do R8g1menlo Interno.

.. Em Hndo l1Il1O\IOclI • CUIXXgI lIlI ljlnIço o 110~-'
_larque I ..nDVIÇio~ I paotir de 1· do 01110 ele 1994

5. Nu& conlom1odedl, e Im obIe!Vtnaa 10 que lIispIíem I l.Il .. 5.7as. de
1872•• '"U RIgUiI11lllllO. Dea.lO n' 88.000, di 1ge3. .- O _ • aupedat •
lXIIlSldara;io de Voua e-JéncIlI pn deaIIo I subrnIUio ela 1IlIlón. 10 Cans,nUt
HIDCnIl. em curnpnmentO 10 S~ do ar\. 223. di ConstItuição.

Rospeltosllnlnte.

LUIZC~DESARROS
1,\'01_ do E$1PD elas ComunIçaç6es

DECRETO DE <o DE RlIlDBO -!JE 1!l9lS

Rc10w • c::cncusio outorgadl • ~ aIuIcft •
PenipoIls UllI..1*I~ _ de -.._em llIlIlI-' .._dlPonipoII.~d
SlcPauID

11- VOTO DO REL.ATOR

o lXQClIUO de 18nova<;1o de outi>rga t8qlIllrIdo pela R6lIo
DifuIonI de Panípolis Lida.•~ de eerviço de radiodil'ulão 1OIlOla.~

onda ~.1lICidade de Pnpolls. EItIdo de SIo Paulo. encon1la-ae de accrdo
com a priIIca 1*1 .. documental atinen1e IID pnx:euo renovat6rio ""~
docun18ntll& jw1llIdoe _ aua lndIcIm I regulIndade na execuçio dos~
ele l1IdIodlfuIIo

Todas • ll>ig6pcias da RMoluçlo r{' 01. de 1990. de.uo

ComIsdo, blIrn~ • '* do<un_ junIaêloa 8011 s""'" indlcalll a
nllIulIridIdene~da&~

O alo de lWICMIÇlIo de oulOrgll.o6edece lSOIl princfpio& de
COIlIti4ucIonII.~nO~ se-~ _ lIItigoa 220 I 223 di
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CclnIlIW;Io"""..... IDnMIIdIcIIa .... ---II1II»quelI
pelellallll'lglllG dei .. dell'odIr e.tlIMI, na bIIle dD PrajIlD de DIcrIlo
LegIIlaIIoo........--- 1999. para 1prtMl'o 110 que"""'. CCIlCOMIo ilUdio DifilJon de PeoápobJ LIda., J*I

cocpIonr _ de radlodífilda lOIlO<I .., onda roódia. na cidade de Pmipo6I, EJIado de

SioPooulo

o pI'OCOIIO fbl~ I _ CcmiaIo l*I ..

mMIÍOIIIÇIO no quo lO _ao taIIirio do iolciao mdo Irt. 32 do Jte&i.-o imanIo.

PROJEro DE DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1Hll
R- VOTO DO Rl:LATOIl

Aprova o alo que rtlllOYIII • COIlCMIio
0lJI0tg8da • RádIo DlIu""", de Peoipolis Lida ,
peza elIpknr IIIMÇO de rIIl1íod/fusio lOl'oClrII em
onda midla, na ocIlIde de PMápol", Estado de
SIo Paulo

Cl CONGRESSO NACIONAL dKreta:

1\11. 1" I: aprovado o ltXla que .. reItle o DeCl1lto de 20 de
ncMlfIlllIO de 1l1lll1, que-. por 10 (dez).-a, a PttIJr de 1" de malO de 1984,
a CClllClIMio 0I*"lIIda • R6dio~ de PenipoIiI LIcIlI , poua e>qllorar, HlIl

cirailo de ecàuIMcIIda, lIMço de radiodfuIIo lCnllI1I em cnda médlll, na cidade
de PenípoliI, EIIackl de SIo P8ulo.

Por <CIIIlClInr que o JI'OldO _ ...... reopàla.boIlbica

ItIitlal1va • <OIlIOIIIpIa .. roqwitoo -.iaiI da jurldicilIodt • C<lOIliblCÕOMlldodo o

nooao..-. poa ...APIlOVAÇÁO.

SJI& da C<loniJdo ....:n do llOIIOlIlbro de 1999.

.... /~~OFLEUaY

pullIIcaçIo.

:9*de ComiMio• .." O.! de~ de 1999.
m- PARECER DA COMISSÃO

UI • PARECER DA COMlssAo

RooaIdo Cézar CoeIOO - Presmrte, InaIOO LeIil. Jédio
Rosa e Ary Kara - Vu.PreaidcDtes, AOOré Benassi, Caio RieIa, Edàl
Paes, FCOl3IIlkl ~YeS, Jutahy JÚlIilI, Léo AIeâmara, Nelson Marçbczaa,
NeIsoo Otoob, ãnaklo COIiinOO, ZuIaiê Clba, Cem Schimer, COOol8l
Sales, FIm Júnioc, GeovaD. FreitIs, Hemique EduarOO A1Yes, Mem
Ribeiro Filho, Osma Serraglio, Reoato ViamIa, ARtôDio Calos Korxb RciI,
CiroNn~'Dlrci CoeIOO, Jaime Matins, PanIo MagaY!ies,&mo Film,
RoIaM La., Vi1mar Rocba, GenIOO Magda, José Diceu, José GcDoioo,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary Ka, Augusto Farias, Edmar Mlnira,
Osvakkl smmo, fcrm Cooliat José ROOerto Batoobio, José Ant&OO
~ Sérgio Mitmda,~ Luciaoo Bivar, Ayrtoo. Xedz,
Max Rcsemnaml, 'l'bemíiilcIes .. Luís.a.bra, JOIé RrAIalOO,
Professoc~eJair

~. .1~~~~'i1W·
Dc!*JoR(fiALOO~COELHO

: Prcsideute

1-ItU.ATÓaIO

COMISSÃO DE CONS'ITIlllÇÁo E JUSTIÇA E DE IlEDAÇÃO

A e-iRIo de Cl&áa • T~ C<lIIUliooçIo e

1lIIbrmiJica-.c-. de aconIo ""'" lUt. 32, ineioo U.~ do",-1..,., de

~ doo Ilepuladoo. ,oloborcu o~ Pn>joto de DoorR> lAPIativo rf 324. de

e-am ~. OI~ Dapul8doa. Luiz Piauhyllno •
~, N6RlIa Rodr!guM, ~ _ • Rot>'rIcl Ar..:,p •
~ ArcIcia da 0llYeIra, COfIUCi 8clIlnrtxl, .10M Rocha, Luiz Mcnn,
Maluly _, l!lar*- 1'Itla, VIc pn. Fra'lOO, EIIcn RcIInelt, Joo6 MaIo, Alberta
GclIclrMn, .- da Abreu, .klIio SamaghInl, Luiz _. Pedro ean.do, 
ZimIló:II, 8amI*O D6Iia,F~ Pinta,~ PInheIro, Mwçal Filho, loIan::olo
1IarbIari, Nelaon Proença, l'edm 1n4Io, P1nhaIro landim, LiR~, RIcardo
Nara1hII, RIcwdo Ban'oa, VYonIIlon~, .10M Janone, NalIOll Mac.rw,
A/mIllda da ........ lIaIl6, _ Pallegrlpo, Padni Roque. ÃngallI GuadalllllO, fns
Slmlles, Bilas C.......... AIb6rico CorcIlItro,~ !bllz, Or. H6IIo, Eurlpadas
MItand., Luiza Eru1dlna, v...... Griazlotin • e"Po w.oo.v.'.1[--

Bala da coml_, em 20 de cutub<o de 1_.

A ComlMIo de CItncla • Tecnologia, Com1Kuc8çIo. 1nr"""*lCa. em
..-uniIo ordJn*la raala.- hoje, aprowu, 1J1'1It\IIlWlWÚ, o~r favorável do
R*1Dr Dapulado AtlllI Lsra • ManIagam rf' 1 o448Ill6, nos l8rmos do Proj8I.o de
aea-lAglollitlYO _ ~
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 325·A, DE 1999

(Da COllliuio de CiêJlcia eTeelologiI, Comankaçio elDformátiea)
Mensagem n'1.48S198

AprO'/I Oalo lJl8 mlClYll aconcesalo cutagada à lUdio Sociedlle Mtriaé Uda., 1*8
... _ de rdxlilullo SOl1OllI em onda rn6lia, na lilade de MIIiIé, EIlaOO de
t.bI Gní; lendo parecer da ComWl de CooItibiçi:l • Jusliça e de Redaçio, pela
c:aIIIitudonail,~eIlicnica~ 00Ita os _ dos Depuladoa ProIeacr
llízirtlO, Wü PirIt, JcIé Gerdno, GeI1Ido MageIa, JcIé Ili'ceu eUM D6da (reIIlor:
1lEP. EIlMAR MOREI!VI).

(A COIIssAo DE CONSTITUIÇÂO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

SUMÁRIO

I·Prqeillriill

H·!lIConiIIiode CcnItiIuiçio eJustiça. de RedIçio:

•pera do ReIeIor
•JlIf8l*'da Comissio

o CONGRESSO NACIONAL deCreta·

novembro de 1998, que "Ronovll • c:oo<essIo da Rádio Sccledade Mariaó Ltda., pra apIonr
serviÇl) de DdioddiJIIo 3011OI& em oodamédla, uacldadc de MuriIé, EItado de MiDu Gcnis".

Brullio, 27 de nOftlllb:r:a do 1991.

~-~
DECRETO DE 24 DE ~ DI!1...

DI!CRI!TA:

AlI. l' fica --.dI_ c:an. ar!. 33,':1'. da LaI '" .117. dl7T da
lQllIO> dlllll2, fl<Jt diz ...... pdr da l' di .-dllllll1, • ClQllCOIaIo da 
_ lllalIlo -.. "'*"llada )lalo DoaIIo """2&,S4I, di :l4 • agoolD do ll1l1O, •
_paioDoallori'A1A7lI.dl21d1"-cIalll11.__..... _ da___cIal0dl_dllW1.PItI __cIa_

aoMçodl_........_-.no_da e-da_~

PágloIo _ A -.. do _ di _. cujo ....". •_por )laloC6dlgo-cIaT~..

UooqIlonIaa.....~

AlI. 2'EtlI ..._~_1ogoIaopÕo~,*,eonar-o_.__'*'1:1'do'" 223 daCllrlolUçlo.

AII.'l'E*_.....omvlgarno_da ... JKi>llC;aÇIo•

.,,-. 24 de .-odo 11M; 1""'d111ndopondtnc:io • l1r1'd11~

Art. 1· eaprovado o alO • que se refera o DecrelO de 24 ele
novembro ele 1998. que renov•• por deZ anot,. pertir ele 1· ele novembro ele 1993•
• COllCMSIo DU\Olg8d8 à Ri<Iio 50<3dec1e Munait L!dlI , pIII'8 expIlll1It'. ""' direito
de ma:IuIlvIdacIe. lIelViço ele l1IdlOdlfulêo lOllOI'lI em ondlI méd"18. 118 ad8cle ele
Murl•• EsIlIdo ele MIrma GtlrIIi••

Art. 'J!' Este decrIlIo leglllatlvo en1rll 11m vigor na data ele -

sal. da Comllolo, em 20 de outubtO dlI1999.

-1~'J/J/ /lr
~cKUIZPIAU~INO

Pmlclente

IlEHIlAGIII 111 1.485, DZ 1998
(DO POJlER UIClITlVO)

(U COlIIIIIKlES DE CltlICIA E ftCJIOLOGIll.y COIIIIIIC&Ç1O E
IIIPORlUTICA; IE DE COll8TI'l'UIÇlO E JUS'fIÇA E DI REDAÇlO (AIl'r. 54»

Sc:zIhotoa Membros do Ccm;reuo NtcioDal,

Nos tmDOI do lI\iiO 49, iDciJo XII, cambiDado CllIIl o § 30 do lI\iiO 223, da
~l'cdcnI, lllbm&1oàopnollÇlD deV_~~deBlcpollçlo de
..-- do S4IIbor MíIlio1m do Eslado das Commlroçllro. o ira COIlIIODle do Doemo de 24 do

_'-'dlV_EJ«:oiInda. ri'
SOr10llOO79ll/;3. em quo. LIdL _.......,., da _ pIfO""""""HNIçodl__"'_-'no_cIa_._do_
GniI. CI\Il:lIOtdllconlorma _ rl'2I.54I, do24 dI_ di 1850.__...... do
1locnIori'I2.4n.da21dl_do11l1ll."'-noOlirioOllâlldo UliIo...2A__.,,*,
__da_fol_paiollocnlodol0cla.-cIa111l1'

-r lllloaM>quoOptdldOdI.......,.,~~IoI~--·
__....6c1a_dllm.oquonloH_..,_i~pcIoquo~
"'da_oriQr1IIoali..,..ado~._Udapoalçllof_.. Lol,r
5.115. di Zl di jlrI10 di 1972. • no _ ri' -. di 2e di jIIlIio di 1113. quo •
~odIIiIlnd<>ao.~pcociIlodal""'-"'---"
_"'*"PL

3 eom_obHrvoç6u.1clIo._quo.-.dofd20do_....
~dI..."""""ÇIo•• Cldo ou. longo _ 11Io-..0-.--.•etoçlo
do H<YIço~. podando. _ dI....".çio _ UiaMdo... Elll_....-._..._·.......__--quo·lWlOWÇto_._dl1'dI_do 111l13.

5. _-...._ .. quo~.LoI~5.715.da1l7Z.....
RtgulomaàIo. Dta1Io ri' 1I.0e0. di 1113, _ o _ i __...-.çIo di~__-.-dl-..~-. ...--..I...do
orIIgo 223 di Cono8OJlçIo.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1i99

"Em 27 de nofttlrbrode 1991
ApttNa o 8to que l8tlOYll a concesdo

outorgada i Rádio SodedlIde Munaé Uda.. PI"&
explorlr llllViço de radíodllullo sonora em 0IXIa
média. na CIdade M MunM. Estado de MmllJ
GnII.

~ • _ S«:maria -.... do Exodomlmmo Sabor Presi<lcole da
Ropúblloa DO qualsu_ l 'l'naaçJo do Ccoar<uo Nldcaal o .... _ do Doc!1IIO de 24

de novembro de 1991. que m~va a concudo da Rádio Sociedade Munu lrda.. da Cldade de

Munae. Estado de Mmu Ceou.

<: c~
CLOVIS DE BARltos CAIlVALHO
1_de &lodo Cbeí. da casa CivJ1

da_dallap1lbbca •

COMISSAo DE~ E 'Tl!CNOLOGlA, COMlJNlCAÇÃO E INFORMA1ICA

I .ItEI.ATóRlO

De cxM'llormldade com o art. 49, inàIo Xli, camblneclo com o
fi l' do art. 223, de ConoCltui;Io FadIlmI. o E>coIenlIMlmo senhor l'rIIoldlInW da
RepIlblica~ i~ do Congr8ao~.por lIllIio da lloIenMgIm

~ 1.485, de 1•• o 810 que ........ I~ cQOlIIada à RÁDIO
SOCIEDADE MURJAS L.TO.&... l*1l e<pIo<w, na~ de Muria6. EQdo de
y". GlIrala....m cIrallo de~, NNI90 doi racloo<IIfIúo lOIlOl1I llIl
onde m6<k .

~lendo ao dJIpoIlo no § 36 do art 223 de ConstJlUlÇio. a
materia foI ellVl8da lO Poder 1.lIllislatlvo para a devida apreaaçio. uma vez que o
alo lOlIlenle produzi" e!lIrtoI após a delíberaçlo do Corogresao N8clonaL

Cum~nos. portanto. oplnar sobre OI aspedos tecnlCOS 11

forma,. de matéria aubmelJda ao """me desta ComtUlo. nos !erm0l do Inciso li.
alínea "h". do _rt 32 do RlOllJn>ento Interno

11 - VOTO DO Rf!LATOIl:

o P1'OCeS1C de rencvlIÇio de cultJlga ,.quendo pela Rid10
SoCIlIdade MUnH Ltda . executante de lI81VIÇO de lllClíodlfulio lOIlOCll em onda
mêdia, na CIdade ele Munaé. Ea1ado de IdrlU GeraIe. lIfl<lCll1ltlt.ae de acordo com
a prática legal e docIlmllll1al atmente ao procesao JlIllOYIIIório e OI do<:umenlos
jootadoa 101 auloe IndIC8fTl I reguivKtade na llOaCUÇio doa lftlViço& de
TlIdíodiluúo

Taa.s li~ da ReeoluçIo ... Dl. de 1990. deIla
Com1IIio. fo<am a!8l'lJjldu 11 OI documentos Juntadoa _ lIl!OI 'IlCbClm a
ragu~ na execuçiio doi serviço&

o ato M lWlOVIÇiD M oukxlIa Dbedeoa 101 pnncipiOI de
COIlItitucíDneIidade. lIjlIlClalmente no que li rafln _ .. 220 • 223 da

eor-Jiçio Fedaral, e a8Ide às fOrmaIida:leI~.~ peIoa qt*a1OlllOl

pala hDmOIogaçio do .alo do Poder ExlIctAIvo. l1IJ moa do Projelo de DemIO
LeQislallvo que 0rlI ap<llIeIllamoa.

SlladaComildo, em..!, de "",-,.• '" delSlll9.

I~~~

o CO!tGRES8O NAC1ONAI. decreta:

Art 16 lO aprovado O ato a que se relere o Decnrto de 24 de

novembro M 19Q8. que-. por 10 (dez) anos. a J*tir M 1° de l1O\ItllIlbro de
1593, a ctlIlC8IIIo ClIOOIgada à RidIO SociIIc*le Muriaé lida •pari exp\olIIr, Illlll

d1l8lto de 8lIlCI1lIlvxIIlde•..viço de lIIdiodifUIio aonona em onda médla. na cidade
de Munai. EIlJido ele MinaS GenIis.

DIIXUdo~FIUlO

m· PARECER DA COMISSÃO

• • A Comiado.de CI6ncla e Tecnologia.~ e 1nforlTWliaI, llIl
relI'lilo 0!'dllWta r.l1Ddll hajlI, 1llfO\'ClU, U1lll1lf11l1mlllte, o~ favoniveI do
RUtor Dtl\oUbIdo MandM RIbeiro Filho à MenagaI\\ rf' 1•.ol85I9lI. noa tennoI do
PrcjaIo da Daa1IIO~que.-..

Eab_~ OI NgUlnIH Depu!IIClo& Luiz piaLõlytlno 
Prelldonllt. lürcIo RodrilllJe'. l.-.nartI1e POI8IIa 11 Robéno Ar1I<ijo •
VlOe-f'rHlclones: _ doi 0IiveI CoraucI llobnrilo. Jooi Rocilll, Luoz Mcnn,
Maluly _. SdOI Filho, Vlc P Franco. EIlon Rc>tv>aIt. José Melo. Alberto
GoIdmIIn. JoH de AbreU, Júlio Serneghlni, Luiz Rlbetrll. Pedro canedo. SaIv8do<
ZímblIldi, s.mpo.o Dóna, FI'lIllCIIlbnIo PínlO, Jorge Pinheiro. Marçal Filho. MotceIo
Barbllln, ~11Oll P1'OII1ÇI, Pedro IrujO, Plnhell'O Landim. I.uiz Bitllll'lCOlSt. Rk:8rdo
N"",""". Rlcardo Barros, Yvol'lllton ao.,..m.. JoH JarwJe. Neloon MeunJr.
A1mllida de J8I<Ja, _. _ Pellegnno. Padre Roque, Angel8 Guad8gnIn. In.s_. Silu C........ 1IIb6noo Cordeiro. Agnaldo Muniz, Dr H61io. El.IIipedoIo
Morancla. LUl2lI EJuxllna, V.- Grazzl~• BIspoWandelval~

• I
SIta da Comi""'. em 20 de outubro de 19l1!l

-1-1P/l~
~U~lAUHYl.INO

Pruldenle

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I" RELATÓRIO

MnNU da Manaagem ~ 1.485, de 1998, o Sftnhor

PrMIdenIa da Rep{lbllca lUilnl8I8 10 CongrMIO NaclonII, noa tennoII do .rL 49.

1n<:Ieo XII, comlllnado com o§ 3' do art. 223 da LeI MaIor. o a1Jo • que ..... o
e- de 24 doi~de lllll1l. que ren<Ml. por dez .IlOl,. partlrde 1° de
~ de 1993, e <:oneeaIo~ à Ridlo _ode MuTiú lida••
pIf8 8OqlIorar. MIll chIlo de axduIlYIdade, MIIIIço de radlodlfualo sonora. lIltl

onde m6dIe. l1IJ _ de MurlM, Eatado de MIM. GenIIa.

" __ foi _. 1nlc:laImenIa, pela~ de

ClIncla I T.cnologIa, ConullcaQIo • InlonnàIlCa, que, llfI8I1In'I8nle, aprD\'OU o
~ do ReIMor, o nolft ll8pll'*1o M!NOES RIBEIRo FILHO. I1OIlermoa do
...., PI"IoIo de dIlc:MlllQl8lallvo.

J:D/MIóIlD,
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11· VÓ'rO OORELATOR
Na fonna do ali. 32, 111. 011_ 'a", do RIg!mlJnlD InIamo,

lXlIIlpOle t COUlSSAo DE CONsnTUlçAO E JUSTIÇ4 E DE REDAçAo o
_ doa apecloa CCl\IlItuclonal, legal, jurldlco, raglmental e de l6cnlcIl
legiIlallva da propoa\çl5ea sujeltaa à aplllClaçAo da <:Amara cu de llIU

CClllÍIãI.

Porsua-. o ar!. 21, XII. ''',da ConIll!lJlçlo, dllplla:

"M. 21. CompelIt UnI&o:
Xll- exp/oIar, dlml8~ ou~ 1IAOIfuçID,

con<:eUlo oupennIsútJ:

a} OI UIVÍÇOS de tad1odIIlJsIo SO/IOIlI e de 80IIS e
lmIQens~

NaIla Wnba da ratIocInIo. dizo ar!. 48, XII:

"M. 48 É da campatfnc:la exclusiva do Co/lgIIUo
NecIonoI:

XII - aplWClar OI ll!OS de _aaIo e /IIIOIIIIÇtO de
concassfo de am/IIonI de rádio 8 televldo; ..................._ .
Flnalmemo, rezam OI S§ 1', 3' e 5' do ali. 228 da llIMI118

'M. 223. Compelt ao Poder Execu/IVo ouIoI;Ir •
_ conCNllo, petmIsdo i lIUIoriZIIçIo /lIII oIM'Í\'O
de radIodIftIIIo lO/IOIlI • de lOIlS • /mIgenI, obI8Mdo o
principio de etlIIlpIemeIàrledede 00. sIII8mu pMdo,
pIlbIrco • 8IItIbII.

§ 1'. O~ Nec10nIJf 8JlIWC/8tá oelo no pmo
do, ed. 54, §§ 2' e 4', a oontar do l'8C8lloI'neIIl di
1lI8IIIaQ8/II.

Como .. \'t. a propoelçIo em tefa 8Ifj confoIIne ..
dlIpoeIçilaa coMlfluclonlla lr8nICIIIas, nIo havendo ainda 6bIce que vuInere a
_ jullcllcfdade Ilegalidade. elltando tamb6m atendida a boa 16cnlca 1eQlIlaIlva,
obIervedu, outroulm, as normas da lei Complementar rf' 95, de 1998.

AnIm, nouo V01ll , pela aprovaçlo do Projeto da Decralo
legislativo rf' 325, da 1999.

saladaComlulo,em .JOde ~~de2000.

m- PABECERDh COMlS$"ÃQ

A ComiUlo de CllIIIlituiçIo e JUIliça e de RedaçIo, 
mmiIo oreIiD'ria realiDda hoje, opiBou, ClI11Ia OI votos doe Dqxadoe
PnltlIeor LuíziDho. Waldir Pires. José 0uI0/n0. GenIdo MaBela. José~
e MaReIo D6cIa, peIa~.iwldlcidade e taica lePIaâva do
Projeto ele Decnlto LepIativo UO 325199, DllI~ do~ do ReIaIor.
DepuIIIlIo Edmr Moreira.

EIlivmm.~ OI SeIlbmI.QepuIados:

RIlIIIkIo ca Coelho .:.~ InIIdc> LeilIo, I4dio
Rola o A7:y Kan - Vioe-l'nIideIáe, Andr6 Bàsei, Caio lUeIa. l!dIeIIIo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2326-A, DE 1999

(Da CoIliaIo de Ci8Icla eTecaoJoP, CoallliearJo e1Jf0000000fla)
Memagemn'l.41&'91 .

ApIlllI O1Ib~ lIIIOYI aconceedo 0UIilI'glIIII i SIA lWlo GIlItInI, 1*1 expIorIr lIMço
de l'IliolftIdo IOflOlIIlll 0IlIlI m6dII, nacidIde de llIIo 1IcIilonIe. EJlIdo de r.wa Gel*'
tendo l*ICIf da ComiuIo di~. JuIIlça • de RedeçIo pela condIucianIIide'
jurillicldlde • t6cIica lIgiIIIIlM. ccnIlI OI YOIOI doe DepádoI ProfeIIcr Lulllnho, _
PIres, .IaM GenoIno. GerIIdo 1IIgele, .IaM Drceu eMmlo D6da (1IIlIbr. DEP. EDMAR
MORElJlA).

f}.~DE CONSTITUIÇAo EJUSTlÇAEDE REMÇAo (ART. 54)}

SUMÁRIO

I-ProjIloIniclel

11- Nr __ di ContIltíçIo• .It*Iça. de RedIçlIo.

"tB tio Relailr
,ICeI' de ComIaIo

oCONGRESSONACIONAL decreta:

Ar!. 1° Éaprovado Oato a que se refere o Decreto de 24 de
novemIlro de 1998. que renova, por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994,.
concessAo outorgada à SlA Rádio Gulnni, para explorar, sem direito de
exckJIMdade, serviço di~ sonora em oncIá tilédia:na cidade de Belo
HOIi7.llI*t, EIIado deMinas Geraia.
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M ... Este decreto IegiaIalJvo entra em vigor na dala de lUlI

S8II da ComiIIio. em 20 de outubro da 1999.

I!!lIBAGEl\ NR 1.486, DE 199B
(DO POOEll EnCUTIVOl

Subuttl l "preca,1o do tonqra.." NaCl""..l" at" oonctanta do
DRcrato de 24 da ~ro da 1995, que "R""""a " cone...1o
outorgada l SIA RMio Guarani, para explorar ••""iço da
l'adiodi'fualo sonora" onda Sl6di&, na cidad.. de. Balo Horisonu,
estildo de Mina. GeraIs".

(lS tOMIS80ES DE tlUtIA E 'l'!ClIOLOGIA, COHlllIlCAÇlO E
IHFOIlIIl'l'IeA, E DE COIoIS'l'I'l'UIÇl0 E JUS'l'IÇA E DE REDAÇ10 (AR'!'. 54) 1

1'io. lemos do lrt1go 49. 1lIClSO m. comblllado com o § 3' do anigo :!:3. da

COnllJlUÍÇiO Federal. submeto .. aprtelaçio de Vossas ExcelCncias. acomponhado de Expollçio de

:\.louvos do S<Mor Mmistro do Estado das ComunicaçÕC5. o &lO cOll5WllC do Doemo de 24 de

novembro de 1991. que"Renov.a conceulo 0Ul0rpl!A lo SlA Ridi<>0-. pila expk>nr_
de radIodifusio sonora em ClIlda ITll:dIl.III cidade de Belo HllIÍ%Ont.. EswID de MIIIIS (lems".

Brasília. 27 de novembro de 1991.

Sllb.- I consodarlçio da VOIII Excoiincla Onc:suao ProcassoA~ rr'
:0710 000119194 em que I SlA RÍCIlO GIlIl'IlIlIollata l1!lO't'IÇio da cancasio pn llqlImr HMÇll
ao raclIOdIfucio S<lOOlI. l1li on<la -. na adaóe <11 a.Io Honutma. Es1ado <11 ""'" GnIs.
OUlClgacll conlonne DaClIIo n' 475 da 6 di daumbro <IIlll36. ..-. pordaz-. I parW<II
oS d. maIO da 19&1. llOI _ do DaClIIo tfo llt.4Oll, da 2V da '-'oro da 19&1, puIllIcado no
:'100 Ctictal OI Urnio tlI1 l' ~. março stgUII1te cUJO PlI%o reSloul! da outorga fOI manodo palO
J..,.elo alIO de maIO De 1291

" Observo~ " ato de olJlOlga 0IIgtn&I eSllll1lllllldo jtl/lClleImenlt. cDnIldnncla as
OI'DOSlÇÕfS COll1IdU na L.. n' 5785 De 23 da Junho da 1972 e no Dacrero n' 881le6 da 26 OI
.1l\eil1l da 1963 q~ I reguillnamllu que COllSIlloram cama <le!endas os plClldOS di ranewaçio
·!lOuanaa. na forma dl'AOI • nia DecIChdoI ao _ da llI'UO tIO -..gí1lCll da concauio Dl
OIf'lTH.1ia '1flCIO por lU<' '_0 o funoonImento ptKIno OI' MI&ÇÓIS. __
'XDlnKJa' as_.Olllll!gll'

Com "so llC>II!VIÇÓI' IICIlX! e _ ... que I tamlInIl:io dO pmo da 0<Il0l9l ou •
olnClínCII de sua renavaçio a CUllO ou I longo pIlIZll nia delImmIm naces_ a eXlllCio
:o SlIVIÇO prettIdo. podInOll a pmc:euo da~ ser uIbmIdo. •

Em sendo renovada a 0\lttlIgI em apraço, 0110 eatrHporIdanIt dlvIno'-CIUlIa
-enovação ocarrara a parlr o. l' de maIO da 1994

5. Nessa CXllÍOI'TI'1dId. eem obtervincla ao CIUlI dI.põem a Lat n' 5785. da 1972. e HIJ
'\I<,jUllmel\tO. Ooçrela rfo lllI 066. de 1963. 5'Jbmeta o lUOO'I:l a $U\llOOC tonI1dalIÇio da Voua
ExcaItnCII. pn daaaia a .1JlIl!lISÃO dallll1ina 10 Cangmso NacIanII em c:unprin'ono 10S~do
amoo 223 da COlltlltuiçia

RIncltIN COl1C8IIio~ I S/A RidIo Gunl.PIfI
lXI*nrserw;o de radloQfusio lOllOII em cnda midII. 111
Cidade da Belo HonzonIe. EslllClO da Miou GeIaII

oPlBllBliE!lAREP\ÍIllJCA. no \lIQ llIs l1IilliI;* aut 111 ccmrem OI_.84.
Il1CIIO IV. e223 di~ • llOI tarmoI cio lIt e', ilCIIO I, cio DIcrIlo rr- 88.oee. de 26 da
)IllIIlll de 1985•• .mon '/l1li o~ClXIllIllo Pnx:eAo AIkI1I1iImvD n' 50710.00011M4. -:..:.

DECRETA:

Ar!. ~. Fica 1ll1D'dda. De acordo com oIlt. 33. §3'. da I.tt rf 4117. de 27 da llgDSIO

de 1962. porllR l\llOI.1 pll1lrde 11 de lllIIlD De 1994. aconcessio 0laCIfgIda 8 S/A RicIlo GiJIrn
paio DecIIIo rf 475 de 6de dIzemllm de 1935.1IllOVIdI pelo lltctB1D rf 69.0406. de 29 de feo/IIIrIl
de 19&4 CUJO PIIUI rISICIuIIlla 0In0lVI foi rnIIllIdo confmne DIatto de 10 de lIlIIO de 1991. PIII
1XIlIOIII'. SfIlI direllll de lilCCIJHIÍCIIll. seMÇO de radIodIlusio lOllOII em onda meciI. !li ClIIIdt de
3tto HOI1ZOlIle EslIdO de Mila Get1Is.

Paragrafo Ul1ICII. AeXIlIOI1ÇiO do SIMÇD de radIodiusio CtfI~I e renoYIdI DOr
!SI! eea. .... 1*0 CóaIQO BtIIiIiro de TIIieclIn'lncIçó.1IIS~. IIOS
~.

Ar!. '1 EIlB DIcreIo lI1U1I em. 111 data de SUl publíc3çio.

8mU, 24 de 00I'E!:r0 1111996; 177' da IIldependinaa e110'da Repiilb. (

. .. <,:,dJIH~f' (. l; ~ \

l b}) -

f'--' -1/

EDccIliaho I .- s...-ia~ do~.... SatI>or~ da

RqnIhtiee Da qIlli ...ilpllCiaçlo do c:......., NacioIW (Y 110 COllIlIIlle da !>Iomll do 24
de no''tlllbro de 1991. quo ltllQ I cancwio 0tIl0rfJlIa i SlA Ridio Quanni. da cidade de Belo'
Honzon1e. Esada de Minu a .

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MÍIÚIIlO de Estado Chefio de CIII CiVIl
de l'midâJcia de RepIlbIica

A SuaExce!8lciao Scabor
DeplJl!Ido UBIRATAN AGUIAR=Staetirlo dea-adoo DepaIadaoJMll

cOMISSÃo DE célClAE TECNOlOGIA. COMUtICAÇÃO EINFoRMÁTICA

I· RElATóRIO

Da CCII'lfatl'/lid com o li!. 49, inciIo XII, combinado com o

Sl' do Ilt. 223, da COlWtituiçIo FecInI. o El«*enIlaalmo 8anhol' PiIltldenIe da
Ra!Mlbb~.~ do eonor-o NeoclonaI. por malll da~
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n' 1 486, ce 1998, o ato que renova a concessão outorgllc!a à S/A RAOIO
GUARANI, para explorar, na ciclade ele Belo HllIizcnte, Estado ele Minas GemIS,
sem cllelto ce excluSIVidade, selVlÇO ce radiodifusão sonora em onda rnédlB

Atenc!endo ao dlsposto no § 3" do art. 223 da ConslJlulção, a
matena foi enviada ao Poder Legislativo para a d8V1da apreelllÇão, uma vez que o
ato 30lllente produzmi efeitos apos a delíberaçOO do Congresso Nacional.

Cumpnt-llOlI, portanto, llJlIOBr sobre os aspecto!; técnicos e
formaIS da matéria submetida ao lllGItll8 desta Comissão, nos termos do IllCISO li,
alínea "h", do ar!. 32 do Regimento Interno

'11- VOTO DO RELATOR

O processo de renovação de outorga requendo pela SJA Ràdio
Guarani, executante de selViço de raclodlfusão sonora em onda media, na Cidade

de Belo Honzonte. Estado de MInas Gerous. enoontra·se de acordo oom a prâtlCB

legal e documental abnente ao processo renovatóno e os documentos Juntados
aos autos Indteam a regulandade na execução dos selVlços ~e radiodifusão

Todas as eXlgêncl8s da Resolução n· Ot, de 1990, desta
ComISsão, foram atendidas e os cocumentos Juntados aos autos Indicam a

regula~enae~çãodõsselV~~

o ato de renovação de outorga obedece aos pnnclPlOS de
conslrtuClonalldade, espeCIalmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Conslrtuição Federal, e atende às fonnalidades legais, moltvos pelos qulllS somos
pela homologação do ato do Poder Execubvo, na fotma do Projeto de Deere\o

Leglstabvo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 3::lde6G.j!>'l'lb1.Q:Ie 1999.

~/
/Relator

EstIVeram presenlH os seguintes Deputados: LuIZ Plauhylino 
PresIdente, NárClo Rodngues, l.8martJne PoIeIla lO Robénp AraÚ}O 
VIC8-Presldentas; Arolde c!G Oliveira, ConIIJcl Sobrinho, José Rocha, luiz Monllra.
Maluly Netto, Santos Filho, VIC Pwes FflIfICO, Elton RohneIt, José MIIIo, AIbWIO
Goldmen, JoSé de AbrIu, Júlio Semeghlnl, luiz RIbetro Pedro Canedo Salvador
Zimbaldl, SlIII1plIio D6na, FranclstOnlo Pinto, Jorge PutM,Iro, Marçal FII~, Marcelo
Barbien, Nelson Proença, Pedro IrtJlO, Pinheiro I.llndIm, Luiz BltIencoUrt, Ricardo
,Noronha, RIc8ráo Barros, Yvonllton Gor1çaIvea, Joú W1ene, Nelson Meurer,
Almeida de Jesus, Babá. Nelson PaUegMo, Padre Roque Ãngela Guedayn.n, Ins
S,mOBs Sllao Câmara, Albérico CordlOlro, Agnaldo MunIZ. Or. Hélio. Euripedes
Miranda, LUlze Erundll18 Vanas.a Gl'lIZZlotln e Bispo WandelVal1f-

Saia ca ComiSsão, em 20 de outubro de 1999.

~~~U~!O'-
PreSidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

o presente projato da deerato leglslabvo. llIaborl1do pela
COOllssAo da Clllncla a TacnolDglll COmUnlCBçAo .. lnformállca, têm como
escopo aprovar ato do Poder ExllClJ!lVO que renova. por dez llltOS. a partir de l'
de maio da 1994, SlIf1l CIl'8lto da axclmlVldade, serviço ela radiodifudo sonora em
onda médl8. na Cldade de Belo Honzonta, Estado da Mines Gerais.

Eo relatóno,

11- VOTO DO RELATOR

Cabe a elte 6rgllo técnico pcofenr conclUSIVamente parecer
sobre a consltluclonalldada, J.-idIcidllda e tknoca Ieglllabva da pnlPOIIçIo em
exame, por força do art. 32, 111, 'a' do RegImento Interno data Casa.

ApItlVll o ato que renova a concessão
outorgada à S/A Rádio Guarani, para e>p!orar
SllMÇO de radlodllusio sonora em onda médl8,
na cldade de Belo HOOZIln!B, Esfado de Miruls
Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLA1WO N" , DE 19"
A ma16ria é de ccmpetencla exclUll(va CO Congresso

Nacional, conforme o dlspol\O no art. 49, XII, da ConstltulçAo Federal. Por
conaeguln1e, o projeto da decreto 1eg1s1atM:> 6 a prcposlçAo adeqUllda, seguindo
o entendlmenfo preceItUado no art. 109, li, do Regimento Interno.

A presantep~çJo atanda ao que dlspOa o § 51. do art.

220 e demais exlgenells da Colt1ltituiçAo Federal. Obedece, tamb6m, aos
requlsHos de lundlcldada a M normas de t6cnIca legislativa.

Nosso voto é, pol1anto, pela constlluOionaldade,
juridlcldede e boa téClllcslag1alalMl do Prcjato de Decroto Leglalatlvo nt- 328, de

1999.
Art 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 24 de

novembro de 1998, que renova, por 10 (dez) anos. a part" de 1· de ma.o de 1994,

a concessão outorgada à S/A Rádio Guarani. para explorar, sem d"eJlo de
exclUSIVidade, selV1ço de radiodlfusão !OIlora em onda medIa, na cldace de Belo
Honzonte, Estado de Mines GeraIS

Ar!. 2." Este decrelo leglSlabvo entra em Vl\lOf na data de sua

publicação

Sala da Cormssio. em W deSl-krnl7Cde 1999

~pu~
/' ReI8tOr '

111 - PARECER DA COMISSÃO

A ComiSsão de CléOCla e Tecnologia, Comunicação e Informábca, em
reunlllo ordlnána realizada hoje, aprovou, unanimemente, o parecer favorável do
Relator Ollputado Di. Hélio à M~nsagenT n""1':41l6J98~ noste~ do PrOJBlo de
Decreto LegislatiVO que apresenta

A COIllÍssiG de COIlSIituição e 1ustiça e de~ em
teunilo ordinária teallZlda hoje, opmou, contra 05 votos dos Depulados
ProfessorLUlzinho, Waldir Pites; JOSé GeDo!Do, Geraldo-Magela, José Din:eu
e M=elo Déda, pela CIlIlSIitucioDajuridicidade e técDiA:a legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo TI!' 326199. 1105 termos do parecer dIo Rc1Itor.
Deputado Edmar MoreU'l.

Estivemm presentes os Senhores Deputados:

Rona\dltC~ Coelho - Pruidente,Inaldo Leidorlédio
Rosa e hy !<ara - Vice-Presidentes, André Beousi, Caio Riela, EduanIo
Paes, Femando Gonçalves, JlIlIhy Júni«. LéO AIcAntara, Nelson Man:be2aD,
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o CONGRESSO NACIONAL decn.1a

Março de 2000

C~DOSDEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 329-A. DE 1m

(DI COmiaio deCifleia eT~,CoIDi.elJfol'llÍta)
Mensagem n° 32199

Ar! 1" É lIPlO\'IIdO o alo 8 que se refere o Decreto de 28 de
dezembro de 1991l. que outorga COIlCUÃO • Valente Propeganda • Plbllc:idade
Llda.. pn explorar, pMo prazo de dez 8I'lOl, lIllI clntlo de exclUSIVI~. ltMÇO
de llIdiodlIl.rdo lOIlOrI em onda médIa$, na Iocalldade de Caçu. Estado de Golü

M 2" EIle decreto IIQitIativo enlrllIIIl vigor na data de _

Sala ela Comiuio. em 20 de oulubro de 1999,

_llJ:II lIA 32, Dl! 1999
(00 PODER !UClJ'rIVO)

SubNte l apraciaçlo do <:oaqrea.o Nacional o ato C01UItanta elo
n.crato óa 21 óa ~eabro óa 1998, que "OUto11I& concualo l
1IALEIitt PllOPAGAIIDA E: PUIILICIIlA1l! L'rIIA, para explorar ..""iço ela
radiodifuslo saDOra. _ cndu 1Illdiu, na loca.l1.d&de de C&çu,
E.stado de Coib".

NcI t=>oo 00 lrIiJo 49, bIciIo X1J, combinado ClllII o § 3' elo artilO 223. da
Cmstilui;Io FecIon1, Illilmeu> i oproclIçIo de Voau ExocUncias, OCIlIIIpInbaclo de ExpoIi;Io <fé
Moli.... elo Seahor MiDiItro da l!IlIclo du Comlmic:Içlles,~. O ato _ elo J:lecrdll de

21 ele deamIlro ele 1991, 'I"" "OuloIp coacessIo i -VALENTE PROPAGANDA E

PUBUClDADE LmA. pIrI expIom m>iço de radiodifusio SOIlOTl em ondu médias, na
localidade de Caçu, Estado de Goiú",

8 de jllleÍro de 1999.

.0atllJle_~àVIenle~ePIii:iIIle Ltda., PIB'
• da ImlUlnma em ma-. 11 kX:aIklt:le de Ct;u, EsIIOO de GáíS;
wml8*'daCooilllode~e.ede_r* ~
jRIcklIde eIbt.a'" em ~ma~ PrMr Wzml, Wlii
Píw, ,aé GdIro, GI1ti? lIIgela, bé IDJ eMmb DíI:i l-lEP. GEOVAH
FllElTAS).

~ l:alIISS1.O~ CCtIS11TlAÇ.iD E.KJSlY;AEDE~ (AAT. 54))

SUMÁRIO

I·PrqeilhüI

••Na~de~e_ede_:

.1ft«00R!IU:r

.pmrdl~

E, M.N: 313 J98.OM
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DECRETO DE 28 DE JEmm) DE 1998

Outorga concessIo a VALENTE PROPAGANDA E
PUBLlCIDADE LIDA, JlIll explorar serviço de
ndil>difus!o SDDC:lI em cndls mtdiu. na Jcealidade de Caçu,
Estado de Goiis.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, lIll lIlC da lIIÍbIIiçiD que lhe ClllIfcre o UI.
84, inciso N, da Const1tuiçlo, e de lCIlIIIo tom o dbposlc !lO UI. 29 do ReeuJamente cIcs SeMços de
Radiodifuslo,lpIOVIl!o pejo Deaelo n.! 52.795, de 31 de 0Uhlbr0 de 1963,COlII aredaçIO do Dccmo n.1
1.720. de 28 de lIllYelllIm de 1995, e teodo em viItt o que COIIStI do Processo AdmiIlü1mivc_n.1

53670.000157197, CoocolrCociln."037197·SFOIMC,

DECRETA:

AI!. 1I F1caClllUJlild&CllIICeIIio àVALENTE PROPAGANDA EPUBUClDADE
LIDA, JlIll explonr, pejo pram de dez lIlóI, _ dilâ10 de aclUliVldlde, aeniço de radioditudc
sooora t:Ill Olldu módiIs, lia locIlidade de CIçu, Estado de Goiís.

PlIigrlfo ÚlIico. ACOIlCado llIa llUlCtpda reger·.á pelo Códi&O 8IIIiIáro de
Te!<comuDicaç5es, leis subleqllelllos. rqulamentos e obriaaç&s lS5\IlIÜdIs pela 0IIlllIpla ClII SUIS

/IllIlOSlISo

_ Ar!. 2.1 Este aro ""'"""" produzilá efeitos legais ap6s delíbmçIo do C<mpsso
NaaoDl1, lIllS te!IDos do ar!. 223, §3", da.constilUiçJo

Ar!. 3' O COlltIl!O decomnte' desta eoocessic deverá !lei' wioado deIllro de
sessenta dias, a contar da data de publicaçio da de1ibelllÇlo de que tlIII o ll1igo 1lI!Wt, 1Gb pena de se
_nulo. de pleno direito, oalO de 01lllltl!L

Ar!. 4' Este Decreto enn em vigar 111 data de sua pubhcaçlo.

Bruilio,2ll d. &ZIIIá:o de 1998; 1772 da Independ&lciu I\l)Ida República.

Aviso'" 26 ·C CIV1!.

Em a de jwiro de 1999.

Senhor Primeiro Seaetírio.

Enamtnho a essa Secrellna Mensagem do ExceJentlsslmo Senhor Presideore ~
Repúbhca na qual submete á aprecilçic do Congresso NIl:IOIlI1 C ato COIlSWlle do D!eleto de 28

de dezembro de 1998, que Outorgl concessio à VoIente Ptopqanda e Publicidade Ltd.I, JlIll
explorar serviço de radiodifusio SOIlOlll em ondu mediU, na looo1ldade de Caçn, EslIdo de Glllis.-

Atenciosamente,

cSS~~
Chefe da Casa Civil

da P=d!ncia da República

ASuaExcel&lcia o Senhor
Depuudo UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secrclirio da Cimm. dos Deputados
BRASJ1.rA.DF

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTI~

l-RELATÓRIO

De conformidade com o ali. 49, inci!o XII, combl'*'> com o
§ 1. do art. 223, da ConlltilulÇAo FaderaI, o Exl:eIanIlllUTlO Senhor Preeidenle da

Repúbhca submete à conslderaçAo do COngreuo Naáonal, acompanhado da
Exposlçllo de Motivos do Senhor Ministro de Ea1ado das Comuniclçlles, oato que
outorga conces&fio à VALENTE PROPAGANDA E PUBUCIDADE LiDA., PIllI
Ilqliolar, pelo prazo da 10 {&z) BIlOS, IBm dlrllIil (lIIlllClusMdade, lIlVlço da

radiodrludo lOllora em ondàs m6d"llIS. na 10cIIIdada de Caçu, Eal8do de Gol6s.

Atendendo ao dISposto no § 3' do ali. 223 da COllStilUlção, a
matéria foi enviada ao Poder Legislallvo pata a devida apreciação. uma vez que o
ato somente prodUZirá efettos após a deliberação do Congresso NaCIonal -

Cumpre-n06, portanto. opinar sobre 05 aspectos técnicos e
fol:màis da malilna submetida ao exIlIIl8 desta Comissão, nos termos do inCISO li,
allnea "h', do art. 32 do Regimento Intemo.

11- VOTO DO REUlTOR

A outorga do Poder Público para a exacuçio de serviço de
rad,o<hfuslio é regUlada pelo D8Cl8lo n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto n" 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo em
queslio. a VALENTE PROPAGANDA E PUBUCIDAOE LTDA atendeU aos
~uisrtos da leglslaçio l!lSpIlCfllca e obteve a maJOr pontuação do valor
pondel'1ldo, l10lI termos estabeIllCidOll pelo Edrtal, tomando-se a vencedora da

concorr6ncla I*B exploraçlio do aervlço de radlOdrfuslio IGnora em ondas m6cf1llS
na localidade de Caçu, Esfa!lo de Goi6s.

A análise daste processo deve basear-se no MtJ Normabvo n"
01, de 1999, desta ComISSão. Venlicaáall documenlllção. constatamos que fOram

atendidos todos os critérios exigidos por este dlploma 1ll9ulamentar

o ato de outorga obedece aos pnncíplos de
comlJtucIonallclade. especialmente no que se refere aos ar1Jgos 220 a 223 da
Constrtuiçlio Federal, e atende às formalidades legaiS, motivos pelos quaIs somos
pela homologação do ato do Poder Execubvo. na forma do Projeto de Deaeto
L.eg1Sla1Jvo que oro apresentamos.

Sala da Com.Sllio. ems~e 1999.

;:t~7fJi I' Á 1 1 J-
cIo~~':~ _
'JReIator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1999

Aprova o ato que outorga concesslio à
Valente Propaganda e PubflCldade
Lida, para explorar &llrvlÇO de
racIlodiluslio sonora em ondas médias.
na localidade de Caçu. Estado de
Goiás.

o CONGRESSO NACIONAL decrata:

AlI. 1· ~ aprovado o ato a que se refere o Decreto de 28 de
dezembro de 1998, que outorga concessão à VALENTE PROPAGANDA E
PUBLICIDADE LTOA. para explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem dll8lto de

exclusiVIdade, servJÇO de radJOClifusAo sonora em ondas médlBS, na localidade de.
Caçu, Estado de Goiás.

AlI. 2" Este decnlto legislalJvo entnl em ~,gor na data de sua

PUblicação.

Sale da ComlsGlio. em b deeuiu>oC de 1sL,9
<. ..... #-.

11I. PARECER DA COMISsAo

AComiam de Ct6ncIa .. TecnologIa, Comunicação e Infol111ática, am
reunIAo ordtnãna realIZAda hote, aprovou, unanimemente, o parecer favorável do
Relator Deputado Mllltos Nl';lIClmen!o • Mensagem nO 32l99, nos termos do Projeto
de Decre!O legIalativo que apreHllt&
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A

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!331-A,DE 1999'

(Da eoaillio de Cihcia eTeello1oIIa, ComubçioeItfonútlea)
Mensagemn' 783/99

COMlaaAo DI! C:ON8TlTUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

1- RELATóRIO

J, COmlMAo ~ CIAncIa • T-=noIogIol. Comunlcolçloo _
..-"....,. _ e-. ". ................rUt. lIIIIborou o __ Prcjoolo ..

~~n"32lI.~I_.-"--o__~""-'v.o.no._ .._~ .. __ ............ __ .._
-........, _ -.".__ ..~. _ ... 0-.. pelo po-.zo

0ClfJMP0i"".dM..~

ArJM o~~ oullrga pIlIlliIio i FundIçio RIilha da Paz, pera 8X8CIUr Iri;o de
l'fIdiolIUio mn em~ mod_ com Ins~ ecialivoI, !li
klCIIldIdI da l!rIIII, DiIn:l FedII'lIi; Ilm:l pncIrda COlIIiIIIo da CIxlIlIlIgIo I Jullçal
da RIdIçio pia Clll'IIII1DanII jlIIlIk:idada I IicJiclIIgíIIIlhI, cem OI voa dOI
llIpiIlilI PIdMlr lJizWIo, Wd PhI, JoI6 Gftilo, Gd» ..... JoIiIlirl:lu •
MIrcIIo D6d11"'1lEP. GEtNNl FREITAS).

t). C<JMS8,I,o DE COHSTITIJIÇÃO EJUSTIÇAEDE REDAÇ.I,o (MT. 54))

'~_foI_._~. _
~no ""_do_llldollrt.:l2do"-

1nIIomo,

I' • VOTO DO RELATOR
SUMÁRIO

Por con.id_ que o prDjIllo em _.... "'"l*la • boa
1icnloa 1egIs_ • cem.mpia OI raqtIIIlta. MUnCI_ ela juridlcidacla. 

CllllSllluclonalldada. OllCIUo \I<110 " por .....PJ'OYaçIo

~.

1.~1Ii:iII

11· Na CclYiIIIode~._.de RedIçio:

-pncerdo RIIDlr
. parardi ca.üo

o CONGRESSO NACIONAl decnIa'

s.Ja da Com....,. em 20 de outubro ela 1998.

MP'MIM J(ll 783, DI 199'
[DO l'OIllR llDCU1111O)

SuboIat•• apraciaç.ID elo eonvr.uo .acion.l o........ ccmatante
Po~aria ~. 53, da 20 da lIllio CS. 1'99, que outorg. pua1aalo
J'Iuld.çlo RaiDbe cl& 'u, para "".cutar, _ dir.ito
axclusiYidAda, a.rt'iça d. rediDditualo aCll1Or. _ fraq6lnc
~e<Ie, CCM fil15 IXclua1".....t. lldI1cllt1voa, na loeali_
IradUa, Diltrito Fe<leral.

[U COIlI8SOES DE CIIIlCIA E UCIIOLOGlA, COMl.lIIIC1Ç1O
ll1J'01lK&~ICl\; E DI: COII8Tl~IÇIO E JUSTIÇA E DI lIJ:DAÇlO [Aft, 5':

Ar! 1° ~ ~ado o alo • que ... mare • Portaria ri' 53. de 20
de rnalo de 1999, que 0<A0rgII permiu60 • FLmIçio RaInI1a da paz pWII tllClICUla",
pelo prazo de cIez anca. lI8lIl dnrto de excIUIivIdecIa. .-vIÇO de radlcldIruI60
lOClO<a em !otqOlonr.m macIuI8cIa. com fIn&~ fK!UC:all\IOs. lIlllocelldllcle
de BllIIIflla, DlIInto Federal. .

M. 2" ~e dErIto legiIlalIvo __ lllll vIlIOf' na clellI de _

No. lmDoI do llIi&O 49, iDciIo XlI, ClllIlbúlI40 com O f JI do ..m, li.
ClIIIIIIlIiçIo l'oderaI,~. "l""CiIÇIo de Voau Ex<cIIacIu, .........1lÕdo de~.

'/~+n' "je2000
/ J
( .

DIpatado Ri~CEZAR. O
PlIIideate

A Comisdo de Coostituiçio e Justlça e de RedIlçio, Im

reuDiIo ordiIlária teaIi2ada iloje. cpiJlan, CODtra os \'0101 00. DepDdo&
Pro!ea.oc Luizinbo, Waldir Pires, 10aé Gea.oúlo. G<nldo Maecla, 10aé Direeu
c Mm:do Déda, pela~idade,juridicldadcc 1kuica lcPiativa do
Prqjdo de Decreto Lo8islativo n° 329199. llOI temlOI do JlCClCU' do RalsloI:,
0epuI-.I0 Geown Freitas

Esti-.m preICIItCI. OI Scnbolcs Dcpatados:

Raaldo CóDr CoeIbo - PreIideale, iDaIdo LeilIo, TiMHo
lilooa e Ary Kan. - Vi_~ ADdré Bcmu&i, Caio alIola,~
i'Ms, FCI1IIIDdo Gonçalves, Jutahy 1=01", Uo~ NcUon~
Nelson Oklcb, ZeIIaIdo Coutinbo, Zulai6 Cobta, Cezar tlchiraJ«. CorioIao
SaI8I, FOOe JIDIiar. t3ea\lan Freilu, Hmlrique F.mmdo Alva, MlIllIeI
Ribeiro Filho. Osmar s.rqlio. R.- V..... ADl6Dia carlos KOIIlIer Rei&,

.:::iro Nopira, Darci Coelbo, JIimc Martins, PIII10 MaplbIcs, RicIrdo Fi6za,
RoIald Lavigne, ViImar Rocha, Octaldo Mqela, JOIi: I:limeu, Joaé GalolDo,
MIrceIo D6cla, Waldir Pires, Ary Kara, Aucns10 Fariu, EdmIr Moreira,
0IvaId0 Sobrinho. Femmdo Carv,ja, 10aé Roberto Batocbio. Joaé AnIdcrio
Almaida, Séraio Muanda" Bispo Rodriplll,~ Br-, A,yrtoa XeRz,
Max ll,*"m.nn, Tflanj.stoçlcs • , l..\Ii$ 8IrboIa, JOIi: llmIIda,
Proi:IIor Luizinho a Jair
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Moúvos do Se1lhar Minimo ele Es1Jdo das ComuniClÇ6eo, o ato tonstln~ da PortIIIa r} 53, de 2\
Mmaio de 1999, queolltOlp pcmJi.Ido1FUIldaçIo RJinhll da Pu. pInI executar, IlCIIldiloilO di
cxeIuslvida<lc, leIViço de lIlllodifuslo SOIIQtll em lioqllbcia modubda, = fins =lllSMIlIU:I1Il
educa1ivos. DA localidaM MBrufliI. DIJlrito FedmL

BruiIia, 16 de junho de 1999

BruOi&. 04 de junho de 1999.

Excelent\!$tmo Senhor Prcstdcnlc da República.

Encanunho a VOSSI. ExccI!nclI o l'rocwo Adrntntsuanvo n' 29000.000163J90,
de Im=csse da FUNDAÇÃO RAINHA DA PAZ. objeto de pcnnissio lJIlI eXCl:U1Ir JCIVIÇQ de
l'Idioddilsio lOIIOlI. em ftcqO!naa modulada, com fins exclusivamente cdu:ativos. na 10cIIidade de
Bruma. Distrito fcdetal.

2. De acordo com oar!. 13, § lI, do Regulam...", dos Sctviços de RIdIodil'aslo,
l\lllMIdO pelo DecRto '" 52.795, de 31 de olllUbro de 1963. com a n:daçIo do Dccmo "'2.108, M 24
dedczembm de 1996,1110 dcpcndcri.de edital aoU\llr8l PIII cxccuçIo de semça de lIlllodri'uslo COIlI
fins exclusivamente cducanvos

3. CllIIlI"l' rcssalur que o pedido CIlCOI1lI'a-se'devulllnenu. insttuido, de acwdo
CllIll.l:ti.lrçIoapI",.veJ, dcn1onm2ndo JlOII1Iira tIlUdade'as qualdil2ÇÕes wgl!w PIII"~
do serviço, o que me levo. a 0llIllrp1' apcrtIIiBIo.l1OItermos da inclllSl PllIIIriL

4. EscIII<ço que. nos l<ll\IO$ do § 3" do art 223 da COllSUlu'çio. o 110 de oU/Dl!l
somente prodllZÍri efeItos Icgau apos delibcraçio do Congresso NlCtOnal, para onde solicilll !e,Ja
enc'llllnilldoo refcndo alO. acompanIlodo do pl'OCCS5O que lhe deu origem.

RespeItosamente,

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁncA

AUTOR: PODER EXECUTIVO

RELATOR: Deputado SALVAOORZlM8AlDJ

I . RELATÓRIO

De conformidade com o ar!. 49, inciso XII, combinado com o

§ 10 do ar!. 223, da Conltiluiçlo Federal, o Excelentlssimo senhor Presidente da
República submete à COlIsldensçlo do Congreaao NlIClonal, acompantlado da

EXposlçio de Motivos do senhor Minintl de Estado das Comunicaç6es, o ato que
outorga pennlsslio à FUNDAÇÂO RAINHA DA PAZ, pera executar, pelo PI8ZO de
1o {~) anos. sem d,rerto de flxc:lUlividade, S8MÇO de radiodiftmAo SOllOra em

freqOênCla mOllulada. com fins exclusivamente edücatJvos, na localidade de
Brasílaa, Dlstnlo Federal

Na Exposição de Motivos, o senhor MinIstro esclarece que:

·Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamenta Instruido, de acordo com a legialação ap{icãval,
demonslrllndo possuir a enbdade lia qualJ1lcaç69a exJgidas
para 8 execuçlo do llOIVIço, o quo me levou a outorgar a
pennlsaio. nos terrnoll da Inclllll8 Portana. "

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da Constltu\çlo, a
mat6na foi envilIda ao Poder leglslallvo para a devida 8IlfllClaçlio, uma vez que o
ato somente produzllá efeitos após a del\beraçlo do CongTll!110 Naaonal.

Cumpre-nos, portanto, opmar sobre os IISP\!lClOS téallcOS e
fomtala da mat6ria ll.IbmeIIda ao oxama desta Cornlaalio, nos tennolI do InciSO li,
ali"" "h", do 8rl. 32 do Regimento Interno.

11- VOTO DO RELATOR

A oulDrga do Poder Fablico 1*8 a execuçlIo de l8!\IÍ9O de
Rldiodlfuslo lIOlIora com tinaed~ é ragu/adIl pelo Decr8lO li" 52.185, de 31

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNlCAçOES. IID uso de SUIS Ilribaiçlles.
COllIldmndo o dlJpooto no Ul 13. § li. do R.ei\llamOlllO do< Setvtças de Radlodlfuslo.1)llllYIIdo pelo
DecreIo rr 52.795, de 31 de 0lllIlbr0 de 1963, com. r:dIçIo do DecreIo n1 2.108, de 24 de dc=t1bm
de 1996, e tendo emVIS1a Oque COIISlI do Proceuo Mminislnuvo ri- 29OOO.000163I9O,I'lSllve,

AnJ' Fica outorpda ponnissio iFUNDAÇÃO RAINHA DA PAZ pata =t1IlIf,1lCIo
J'lllZO de dez IJIOS, sem direito de cxcIusivIdadc, scmço de radíodifilsio _ em bqlIfaci&
modulada, com fins exclusivamClllC edacatlvos. na localullde de BllI5l1ia, DiSlrl10 fcdcnl.

An.11 A permisslo ora outotpda lOgcr-se4 pelo Códlllo Brasildro de
TclccomuntClÇ6eo, ICI$ subJcqoentes. rqulamento. e obripçõcs assumulas pela oatoraado-

AlIJI Esle :lIO 50_ prodU2iri efcluls I.PJs após delibmç10 do~
Nroctonsl, nos lelmOs do § j I doan. m da CoIlSll1UiçlD

AlIA I Esl.a POlUnl cntnl em vllIOr na data de SIIIpubh~

PORTARlAN" 53 DE 20 DE _10 DE 1999.
de outubro de 1963. com a redação do Decreto n" 2.10S, de 24 de dezembro de
1996 De acordo com estes InS1rUmentos jurldicos. a outorga de permissão pam
execução de selViço de radiodifusão sonora com fins exclUSivamente educativos
Independe de edlÜll.

No processo em quesllio, a FUNDAÇÃO RAINHA DA PKl.
atendeu aos raqUlSllos da leglSlaçlio específica. inchn;iva do A!fJ. Nonnallvo nO 01,
de 1999. desta Comissão, e encaminhou a d6c1aração eJOgida pela portarra
IntermlnlStenal n" 651, de 15 de abnl de 1999.

o ato de outorga Obed9CEl aos pnnclplOs de

constrtuClonahdade. especialmente no que se refere aos artigos 22D a 223 da
COnstituIçãO Federal. e atende éS formalidades leglllS, mOllVOS pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo na forma do Projeto da Decreto
legIslativo Que ora a:3resentamcs

Sala oa Comissão emo<. ae.· - -"Oe 1999

Em 16 de Junho de 1999.
Senhor Pr'oIlIClro SemWto.

Eacammho • CSJ& Seerewia Mensiljtm do Excelentínuno Senhor Pres:1dentc ti!.

Rq>uobco na qual rubníete • opm:lIÇIo cio Conpwo Nwontl O 110 COl!SllJllt da Porana ri- 53,
de 20 de lI\Illl de Im. q..O.""PpcnnutIo t fundtçlo Rainha da Pu, para execU1Ir KMÇ<l de
radJodIfl2sIo SOOOtt em freqQ!n(lI modulada. com fiM exeluslvamaw: educa.uVO!, na Joealid&dc
de B...n... Distnto Fcdc:ra1

A!encloAm<nte, -

c::~
CLOVlS D'E. BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da PlCsidtncia da Rq>úbhca

A SlaEx<olloclo oStnI..-
!l9uladoIl8IRATAN AGUIAR=.tWWdaClmtrados Dcptnado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 1999

Aprova Oato que outorga permlssllo à
Funelação Rainha da paz. para
axeeutar serviço de radiodifusão
SOl\OI'B em freqilênoa modulada, com
fins excIusiIramente educativos, na
localidade de Brasill8, DIStnto Federal.

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovadO o Blo a que se refere a Portana nO 53, de

20 de maio da 1999, que outorga permissão à FUNDAÇÃO RAINHA DA Pf>Z para
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executar, pelo prazo d.. 10 (de%) anos, llIlll dorelto de 8XdUlllVÍdade, lIelVI90 de
radIod!fudo sonora em freq06ncia modulada, com fins exclusivamente
educabvos, na IocIIlidade de BlMilía, DIIInlo Federal

M. 2" este decreto IeglSla1No lll11ra em VIgOI' na dalJl de ....

publlc8ção

Sala da Commo, em ::de~""d81999.

~_.

MENSAGEM ~783, DE 1999

111· PARECER DA COMISSAo

A COIl1ISsto de CI6ncloIa TllCllOIOgla, CCllOOI'Uc.;:IO & InIormáIIca, em
rw.nlio orcIInitía lubudll rqe, 1)lIO'IOO, 1NI'IilnlIc'neo. o perecer fao.Ilrivel dO
~1atDr Deputado BaIYlidor ZlnDIdI à MsnAgIIm ri' 783/11Q, /'lOS tlll!llOll do Prt;IIo
de DemIo 1.eglt18llvo que~ •

Eativeram~ OI MgUioteS o.pe.àdoI' luIZ PIU1yIIOO •
Prttstdenll>, NJirclo Rodnguu. L8ll*1Ine PoseIla .. Robétio ArIo:ijo •
V~ruKienllIG; Arolde de OfMl!ra, CorlIUCl Sobnnha, JllI6 Roctw, Lua: MolWa,
Me!uly ~, Santos Filho, VII: P/IM fooco. ElIon RohnelI, Jos6 Mslo, AI*tl
GoIdm8n, JoH de AbnIu, JillIo s.m.ghInl, 1.uIz RIlelrD. Pedrc Canedo, SaIYIIdor
~I, Sampaio OórilJ, Fl'IllClSl6nlo PIfllD, Jorge Pinheiro, Marçel Fnho, MIrceIo
8attl1.n, NeI&on Proen;a, Pecro Irl.IJO, Pinheiro lMIdirn, luiZ Blll8ncOIJt, Rlc3róo
NoronhtI, Ric8rdo e.n'CS, YYOl1IIton GanÇlllv8S, Joeé Janene, NelIon Meura',
A1rneld8 de~, BIbI; Nelton PIlÜ8Ql1llO', Pedrw Roque, ,i,ngeIa GUlIdegnin, Iria
Sltn6es, Sllu C~, AIbinco Conleoro, Agnaldo Muniz, Or. Hélio, Eurip11C18s
Miranda, LlIiD EtuOOITIll, V..... Gl'IlZZlOIm • BIIpo~

Sala da ComlHlo, em 20 de outubro de 1999,

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

A Com\süo d. Ci&náII .. TtlC<lOlc>\Ila, Comunlcaçlo e

InfonnátIca dlllla CüII, na forma regimental, elaborou o presente PrcjtlIo de
Decreto legIslativo ri' 331, de 11lie. '*" .prowr o ato que 0llI0IV'l penniMlo •
FuncIIIçio Rainha da Pu, flIIl1l __ --..ço de redlodífualo 8OnOI'8 em
!req06ncia modulllda, com ftns elCCluelvarnente educIlItvos, llII cidade de BI'MlIa,
OlWJlo Fadtnl, pelo pruc~ a du allOll

o pl'OC8UO foi encemmhedo a _ ComlAio para _

rNIll1feStaçiio no que lle l'8fenl ao temário do inctIo 111 do al1 32 do~
lntllmo

11 - VOTO DO RELATOR

Per conKltnr que o projeIo em 8lCIIme reepella • boe

tknlCl lagislat1va 11 ,:cmempla os lllqUI&itos -.nciaiI de jundlciclllde •
c:onlltiluCtonalídllde, o 1ll»SO voCo é por all8 aprowçio.

Relator

m-PARECER riÃ coi.iiS'SXQ

A Comissio de Coostituil;io e Justiça e de Rcdaçio, em
~ ordiDíria tcalizIda hoje, opioou, contra os votos dos DepàdoI
1'rofeII« Lui2inho. Waldir Pm, José GaIoíno, Gtnldo Magela, José Dirceu
e MIrceIo Déda, pelaeoostitucioDaIi juridicidadc c técnica lcgisIItiva do
Projeto de Decreto Legislativo n° 331199. nos termos do pmecer do Relator.
Deputado GCIM1l. Fteitu.

Es!ivmm preseatcs os Seuborcs Deputados:

Raw.Ido C6zar Coelho - PreIidcIlle, Inaldo Loi\i). Iédio
Rosa e Ny Kara - Vico-Presidcmes, André Benassi, Caio Riela, EduarOO
PIes, Fanando GonçaIves. JUlaby Júnior. Léo Alcântata, Nelson Mmcbczau,
Ndson 0I0ch, Zeoaldo Cautiubo. ZuIaié Com, Cemr Sçhiona:, Crm1aDo
Sales, Frft'e J6nior. Geovan FreilH, Henrique Eduardo Alves, MaIdc&
Ribeiro Filbo. OsmIr SlmgIio. RelIlIlo ViaIma, ADt6nio Carlos Ko* Reis,
Ciro Nopira, DIlci CoeIbo,laime MzrtiDs, PIIIIIa Maplb!es, RícIIdo Fim,
RoIaDd Lavipe. ViImar RDcba, GcnIdo Magda, José Dirceu, J086 Gc:aoiDo,
MIrceIo Déda, Waldir 1'im, hy Kn Aupsto Fatias, Edmar MtnirI,
0MId0 SotaiDbo, FIIIIIDlkI Coolja, 1016 Roberto Batochio, 1086 A1lt6Dio
A1meidI, Siqia Minada, BWpo RocIriIPca. Lucim:l Bivar. Ayrtm Xar6z,
Max B-mwm, 'l'bemiIIoc1el SImpIio. LuIs Barbosa, JoI6 RooaIdo,
Pro4'eIa LuiziDbo cJair BoItoDao.

Salada~~í!i~mJfr
~~~o
~

cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
. . N~ 336·~ DE 1999 "

(Da Casilllo de CIkeIa e TecaolCllil. Comaaleaçlo e Iafol'lllátlca)
MalIqemzf 1.117199

SUMÁRIO

1-1'IlliBlO1nIcIel

li-lia ComIesio da C<In8IlluIçIO. JusClça • da Red8QIo.-_do_
-_deComIoeIo

O CONGRESSQ NACIONAL decnIla'

Art. 1" ~ lPl'O'MdO o lllO a que IIll'llflnla F'ortIrIa ri' 108, de"
de agoslO da 19l1li1. que aualza a AMocislçIo !lenlIlicenle Senhora swana a__anIço de~ ClIIUlIl*Ie, paio pram de ris _, MI1l dnIIo

de 8lIIClUSMdede. ,. localiclIIde de car-JçIo, EIlIIdo da BahI8.
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publicação,
Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

sala da ComlssAo, em 20 de outubro de 1999

Ar!. 30 A~ tIca __ I _ com o liltama inadIanIa locaIIDdo ...
coordo'-' gaograI!cII com _ om 10'39'54"8 • longIWdo em 39'3O'11'W, _ I
liaqOlnCla clt 87,9 MHz.

AI!. ... Esta .10 _ pmduzki -. legaIo lpÓO~ do CO!IgrIIaD
Naaonal, Im _ do f 31 do atI. 223 da CanJllIuiçio, dovIndo • -. nlclara eJlIII:UÇio do
IINlço no prazo de 1111 mesas I a>rúr da dali do p.toloaçlo do em do d_roçio,

AI!. Si Esta Portarie enlia em \lgDrna data da SUl pu!lIca<io

l!EIlSAGEM Ni 1.117, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO) Aviso nO 1.259 - C Civil

Submete à apreciaç80 do Congresso Nacl0nal o ato constante da
Portana na 108, de 4 de agosto de 1999 que autoriza a
Associaçio Beneficente Senhora SantllIla a exec~tar, pelo prazo de
trl; anos, sem direito de exclusividade, sernço de radl0difUilio
c~iUria na localidada da Cansançlio, Estado da Bahia.

(AS COIlISSClES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COI!UNlCAÇlO E
INFORMlTICA; E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE 1lEIlAÇlO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos lelllWS do II'ligo 49, inciso XIl, combinado com o § 3' do arrigo 223, da
Constituiçio FedmI, submeto à apteCiação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçio de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, oato collStlDle da Porwia n' lOS, de 4

de agosto d. 1999, que autoriza a A.uocilt;lo Beneficente Senhora Sanlllla a executar. pelo prazo

de !lés 1IIlOS, sem direito de exclUSividade, serviço de r:adtodifusio comuniliria na IllCllhdade de

Cansanção, Esrado da BIIhia.

Bruília, 17 d. agostll de 1999

Em 17 de agosto de 1999,

Seohor Ptimein> Secretírio,

~ ..... Se=mria Measqcm do ExceIonlissimo Seobor l'IaideoIe da
República na quaJaubm<le i apreciaçio do Coograao Naciooal o alo 00_da I'orwk nO 108,

de 4 de IBOIlO de 1999, que lllUlIiza a AssoclsçlO Bel>efiCClltC SenboraS_ •-.
direito de esclusividado, serviço de rad1odifulio comunitírla na IocaJidlde de CIIIWII1IO, Eado

daBtha.

PEDP.O PARENTE
Cbefe da CuaCivil

da PraidfDcla dt Rcpóblica

EM", 128 /l1-MC COMlssAO DE C1GNClA ETECNOlOGIA, COMUNlCA~O E INFORMÁTICA

Bmi!!, O4 de agosto de 1999
/. RELATÓRIO

3, Eldamço qUI, de ICIJIrlO com o§ 3' do a/llgO 223 da CcmlllulçllO FedtIal, o .. de
lIUIollZllçáo SOII1Il11I produzirá elertos legaIS a!lOs de\lbl!<ll;áo do Congresso NacIonal, plII'I onde
JOIic:l1o fIlIl encaminhado o IlIfendo arD, """"pIIlhado do Proce... AdtrIrns1r'alM> li!
53640 00II1651a8, que Ih' deu ongsm

SubmotoilflllClOÇlodeVoaaE>l:el6nclaI__'" 108 ,da 04 di
Igos.o de1illl1l,pllaquallUlorlztllAlloclaçlo- SanlrnSanlana • .-ar.
-.iço de~CllIlllI1Ilirla ..Ioc:aidadt de CansançiD, EstIdo da BaI'Ia.

2. Su!lmItIdo o_ao ll<aI1Ie dos ó<llios D'CTIp<Il2Illll. _ Minl1lório, u CClIlCIuI6Is
rorain no ..- da qlll, ooll OI lapodos lKrlx:o • )Irldoco, I monclonada _ lIIiIlaz u
o>óg6naIs ela Lei '" 9.612. do 19 de __do 1998, do RoguiamlnlD do StMÇO do RadodIfusID
COlIUiIitlI, ap!lMIllO poIo Dtcml '" 2.015, do 3 da junho ela 1998, • de l1DllIllI compIomInIIr cio
-IOMID,lfXO\'IdIpoII- ""91, desde agomde 1998, que_"~o~ ..
""""'._-Ia, nos tarmoI da Portlna Induso.

11· VOTO DO RELATOR

A aulDrizIIçio do Poder P6b11CO para a execuçio de lIIIVlço
de mdiodlfusAo COllUlllánB é legulada pe/ll Lei n" 9.612, de 19 de faV8lll/rD de

1998, No p!llOIIAO em questlo, a AIIoc:IeçIo Bene1Icentll Senhora s.-.
atendeu BOS l'lIClUlsttos às leglslaçIo especlfica e foi BU10rizada PlII'Il execuçIo do
llIIVlço de radlodifullo comunilália I1IIoCl1lidada de Cansançio, Esllldo de llIhle.

Cumple-llOS, polIBnto, oplnar sobre os aspectos técnicos •
formais da maléria lUbmelIda ao exame desta Comissio, nos tennos do inciIo 11,
81lnea ·h·, do art. 32 do Reg1mento Interno.

Atendendo BO dIspos1o no § 3" ào Br!. 223 ela ConstilulçIo. a
matéria foi enviada ao POder LeglSlalJVo pam a deviàs aprecL'lçio, uma VI!Z que o
ato somente proàuzirá ef1lito& apóll 11 deliberação ào Congresso NIlCIOnlII.

De conIonnklade com O art. <49. incilro XII. combinado com O 

§ 1° do art. 223, da COIl8blulçlio Federal, O E>alentISIimo Senhor l'nlIidentt da

República submete 11 CllI1IldenIçIo do Congreao NlIClonaI. acompanhlldo da

ExpoIiçIo de MotivaI do Senhor Ministro de EJIlIdo das Comunicllçlles, O alo que
lIUloriza a Anoc:iaçIo Benetk:enla Senhora SanIana a executar lIMço de
radIodifuIIo ClII'lIUl1Il6ri, pelo pr1IZll'de 3 (tr6I) 8l'IOII, Hm drreitode~,
neloclllld8de de CansançIo. Eal8cIoda Bahia. -

DE 04 DE agosto DE1m.PORTARIA Nl lOS

. o MlNlSlRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, '" U$O de lUIS~,
ccnsideIando odiapoSlllllOllll1lgos 10 e 19 do Qecra10 '" 2.615, dl3 de ,mo di 1911l1, e _ ...
vIala oipi ca1Ita do PIOcaaoAdmílillnlli'lO'"53&lO.II01IlllMlll,.-

Ar!. 1$ All\OriZIr I AssocIaçlo Senelicenle~ Sarrtana, com lIào na Avenida
Monte Santo. 170," _ da Clnsonçlo, Eslado da Bahla, a 1lIOCU1Ir. paio p<azo de trb ....,sem
dInolto de 1l<l:IusMdade, oeMço da lIdioclIfuslo <:Olll<Xlilmta naqueIlI-

Art. 'ZI Esla lIldcllfzlIçio ~..w pila lIl .... 9,612, de 19 de -.tu de 1996, Iels
sutltIqüIn1oI, seus ",~lamtn!OO enormas compieJnantnJR

A aníhII deite procesIO à4Ml basMr... no AID Nomlatlvo n"
01. de 1999, cIeatlI COrniIIIo. Venlicada 'lIocutntInlaç!f, constatamos que folBm
atenàIdOS todos OI ÇPlérios exigidos por este diploma IllgUt8menlar.

o alo de outolgB oblIdece aos principioa de

COIIIlIluclooobdade, especialmente no que .. reflIrtt 'OI BI'ÜlIOI 220 • 223 de
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CIInIliIuo9Io FedIrI~ .1lInde ia fI:IlmddedeIlegIiI, rncIMlI pelos quaillOllIClI
p* homcllclgfoçIo l:lO llIo cio Poder Ex8ctltiYo, lllI tclIIN do ProjIlo ele Decalo
LegiIlaIIvOque ClIII~

PROJE:TO DE DECRETO LEGISLA'llVO 11" , DE 1m

Aprova o ato que 8UfOnza a
Auooaçio Benelloente SelIhQTI
Senlana a lll<IIClJlar llll\'IÇO da
rIIdiodifuaio comunitária. na kx:aidade
ele Canunçio. EsUldo da Bahia

o COHGRESaO NACIONAL dacrata:

~ 1· é lIpI'OYlIdo o ato a que .. ,.. a Portana n" 108, de
4 de agoalo de 1Hll, que MDlza a AaIocle9Io BenefIc:en1a 8enhcn SllnI8NI •
elIIClJl8I'~ de racIiocffuIIo CCXIIIIlÜiII. pelo prazo de 3 (1rtI) 1flOlI, 18m

dirIIlo de exclUll'lÍllllClll, naloCllldade de~, EIbI<lo d.llIhill.

11· PARECER DA cOMISSAo

AComiado de Cl6ncla. TecnoIClgl8, ConuliaIçIo. lnforIMlica, em
l'Ilnio 0ltllniIIa reallZlda hojI, 8pIll'IDU, 1I.1it_l1e, II~ faveriYaI do
Ral8lor DapuIado PIUIo Clct'YIo • MInIIIgam n" 1.117/llQ, l'lO& _ <lo Prqato
deOaa'elo~que~ -

EItMII1Im~ OI lIlgIJ\nteI DepulIdos lUll Plaul't,'III1ll •

PmidenlI. Nirclo Rocrigues, l.amartine POMlIa • Robério ArIiijo 
V-"raaldanla; ArQda da Oliveira, Corauct SoariIo, .10M Roche,~Moreira,
Maluly NalIo, S8nIIlI FIho, Vic PIru FrIrK:o, EItr:in Ra1nIIt, JoIi Melo, AIbeIIo
~, ;JoaiJ de Abrau. .hllill~, Luiz RlbMo, Paô"o CInedo, SIIvador
ZínDiIclI, Samplllo Obria, FI'IIOClIt/ncll'im>, Jotge PInheIto, Mar\:8l Filho, MIrceIo
1IarbIen. Nelson Prolr>ça, Pedro in4O, PInheiro Londlm, Luiz BJltlInC<>Urt, Ricardo
Noronha, RJcardo Barros, YvollJlIoo GonçIIlV81, .10M ...., Nelson Muar,
AineidlI de .IeIus, Babé, Ne!lon Pellegnno, Padre Roque, Ângela Guadagnm, 1m
SilnOes, S/Ia CAmai'll, AIbénco Cordetro, Agla!do MuniZ, Or. HéliO, Eurfpedes
MIranda, Lul2a ENndioa, V-.sa Gra'l2lll\tn e BlIpO WllXÍfIMIlóiJf

Sala <la CotTllIIio, 811120 da outubro da 1999.

COMISSÃO DE CONSTTIlJIÇAo EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO

\. RElATóRIo

TralHe de ProjeIo de DIlcnIo l.8gíIIaIivo, de aut:xla da

ComIuio de CilIncII • Tecncklgll, Ccmlll'lic8çio • 1n!DnllücII, que !11m como
llICOllO 8fX'CMII' lIlIl do Podar ElIIcul1Yll.

A prllfXlIiçio aprova o ato a que aelllfere a Portana n" 108,
de 4 da agoalo de 11199, qua autoriza • AsIoCIaçio Beneficllnle Senhora
Sentllna a execular HlVIço del"lldlodlfuaio lXlITlUllilána, paio prazo de tr6a ano..
Hm dinl/lo de llldusMdade, na locaIodade ele CanuçAo, EslacIo ele Bahl8

Da c:ornpIll6ncte liOIlàuslva dai eomiU6eI. a Man8allIIll n"
1.11m; foi """"""'" prIl1l811'11TM1nle, no 1THÍl1lll, I*a ComISÍio de Cl6noa •
Tecnologia. ComunIClÇfio. Irr!onn6bca, qua aplOVOIl PII- favoIável.

É o raletório.

11· VOTO DO RELATOR

Conforme detennma o Rçmenlll Intamcl da ClITl8tll dos
~dor>(8It. 32. 111, aI. cumPf8 qll& _ Comluio de Cona1ltuIÇ6o • Juallça e
de Red8çIo .. pronuncie _ da CClIlIllIucIona, jundlcidade • t6cn1Cll
ieQlIlallva da pcllI:l<lSIÇ6o em exame.

A PfllPClIi9Ao aIende llOI requilltol~ fcrm*
l'lIlalIYOI ã cornpetêncla iegIIla1lva da Unlio e ãa llltlbulções do C<lllQIMIO
NlIcional, l'lClS tennQs dos lIrtlgcs 49, XII 8 223 <la nossa l.lli MaIOr.

A maténlI é de compelêncl8 eoa:luliva do Congreuo
N8<:lorlaI. sendo o prolelc da declWIo legislativo o lntllrumanlll edequedo,
confonne JnQellua o lIrl. 109 <lo Reglmemo Intamo.

Obedecldoa OI requllotoa conalituc:lonaI formalJ, podeInoI

COIllItlIler que o projeto aro an$liM nIo contrarIIl prece!lol ou princlploa da
ConaIlluIçIo em vigor, nada havendo, PQI8, a objetar no toeanle • _

~mal8riaI,

A t6cnica legiIIativlI e a redaçio 8lIIpl'8gIl<laI~

edeqUllM,~ l*feltlmema ãa nem- estabelec:ldf.s pela l.Il
CompIernenlar n" 95, de 19911.

!tio posto, nad8 mala hawncIo que possa obstar sua
lramllaçio nealll eu.. nouo volll é no Mlllldo da COllIlJIuc:ionl,
Juri<llci<lade e boa l6alic8 legúllYl do Proj8'lO ele DecreIll '-"II1Sl8tJvo n" 336, de
1999.

SIlI da Comiado, em I\{

m- PARECER. DA COMISSÀO

A ComiQio de Coostituiçio e Justiça e de R8dIçIo, _
teImiio ocdiDária realizlIda hoje, opinou, 00llll'l os 'lIIIm das DeplDc\oI
Professor Luizinbo. Waldir Pires. José Gcoo!no, Geraldo MageIa, J086 Diroen
e MIrlldo Déda, pela COIIIl:ituciona, juridicidade e~ lecislativa do
Projeto de Decreto Legísláivo rf 336199, nos termos do parecer do Relalxr,
DepIllIda RoIaDdLaviF

Estiveram)llClCDlCS os Seohores Dcpumdos'

Rooaldo Cézat CoeIbo - Pretidcn1e, Inalóo LeilIo, Iédio
Rosa e Nr Kara - Vice-Presideatec. ADdré Btnaui, Caio Riela,~
Pas. FC1WIldo GonqaI._, JutJhy JÚlÚOt, L60 Alr.itam, Neilloo. Mm:beZlIn,
NeIIon 0I0ch, z-Ido CooIitlbo, ZuIai6 CaIn, Cezar Schirmer. CorioIaao
Sales, Fteite .hbIior, GeoYm Freitas, Hllllrique Eduardo Alves, Meadea
Ribeiro Filho. Osmar SemsIio. RaJato VialM, AntOOio Carlos KoPder Reis,
Cito Nopira, DIrei. CQelbo, Jaime MIrtios, PalIo MapIhies.~ Fi6zI,
RoIaDd I..avip. Vi1m8r Rocha, Geraldo Malaia, JQIé DiIl:eu, JlllIÍl GeoolDo,
MarceID Déda, Waldir PinlI, Nr Km, Augusto FIrias, Edmar MtnD,
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~foriVQS do Senhor Minimo de Emo dIS Conumi~ o Iro co_e da Pomria Ir' 113. de 4

de 1ll0SlO de 1999. que IlItOnza • Associaçlo de IlaenvcIvimemo COIIllll1ltiriO da COlllUnicaçio e

CuhUlI de Monseonor GU a executar. pelo prazo de tTõs anos. mn direito de exelu'lvlliade. seMÇ(l
de radlodWslo comuniwia nal~eMomenhor Gil. Estado do Piam

EM,," 133 IIIC

Bruilia. 17 de!lÇQSto

13raslIIa.04 di agolto

de 1999

ele 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 338-A, DE 1999

(Da ComlMlo de Cllncla e TecDOI01ia. Comoaicaçlo e Informática)
Mensqem n°1.121199

f>{1tava °alo que autoriza a~ de DtInrMlIIIimento ComunünD da Comun>caçIo e
Cu1tIn de~ GIl a exaeular lef\IlçiO de rrodoodiluIio comunat6n&. na loc*IdIde de
MolMnhor GK, EItIIdo do PIaIl, lendo pncer da COlIlIIIio de ConItItulçio e JUIlIÇa e de
RedeçIo pela COI'1IlIludOnIl. jUlldIc:ldlIde • l6cnlca 1eglII_. _ !la votoa doi
Depuladoa Pro*Ior LuIzlnho, Wlldlr PAI. Joeé Genolno. GoraIdo Magela, Joe6 DII'CIU e
MarcaIo l)jda (r*lcr: DEP. Ciro NogueInI).

(À CQMlSS.I.o DE CONSTlTUlçAo EJUSTIÇA. EDEREOA~ (ART. 54»

&'J0lto ~â~_~e-lInclaalnduAPonana~113 ,dl04da
....... ...- ......... a AIIllClaçIo di~ C<xru1IflIIIo di

Comunlcaçio • CuIln da MonsIlll1Dl' Gil· ADECOMGIL a_o 5IIVIÇO da radIodIfuIio
COIlIUllltárla. na loctIidade di McnsenhorGll. Estado do Plaul.

2. SIlbmatido °UIUnlO ao _ doi /llgAoI ccmpetames cIIs1ll lIIniIl6rio. li
CllI1dus6as foram no aantldo da que, lOll os upa<:lllS licrlIco a jurldloo, a lIIIl1ClonIda l\'IllIlIdI
sa!lIfa% li uIginclas da l.tI ~ 9.612. <1119 de macwo <111lKl!1, da RagulImInlo do SaMço
<11 RIdIocIllUIIo COlIIUI1dnlI. IplOVIdo pelo Dacnlo ~ 2.615, de 3 de jUnho de 1991l e da
norma cornplementardo mesmo S8MÇ0.lIIllCVIda pell Pcrtana~ 191. de 6 da avcsm <1119ll6.
que l!g!1Ila fllIliJIla. °que me leI'llU allJlon:.i.la. nos 1I1ll1Of da PollIInI,nclllA.

3. EIc:ian<;ll que, de aCOldO cem o § 3" do llIt. 223 da Cons1JtIllçIo FIdaIII. o alO de
autonzaçIo s_ procluzllll efel\Os Iegala após deIbelaçio do Cangmso NacIonal. para
onde soiIdIo SIJlI encaIIIllIhado o lIl!endo m. acompanIuldo do flrocauo AdInInlstralM> ~
537eO.0003831ll6, qualhe dou~m.

SUMÁRIO PORTARIA'" 113 DE 04 DE agosto DEl"'.

I- PItljItO Inoc:III

11- Na Comlulo de ConI1lluIçio e JualIçe e de RadaçIo'

. ..-doR-.a
• ..-dlComlaslo

o CONGRESSO NACIONAL __

_ da COInlIIIo. em 20 <11 autubro <111999.

Ml:M81diEM KI 1.121, DE 19"9
(J')() potntn: EXECOTIVOl

Subsae1:. • apr.e.1açao do c:.ongr•••o Nacional l) ato cotLa'C.an~. da
~or':.ri.. nA 113, de .. 4. aOOIl'ta 1:1. l$l99, que autoriaa •
d.sac.açlc d. D•••novolv1man1:0 C0llNll1tAr:Lo da CCla'Qnicaç:lo •
Cultura da Honsenhor Gil • axacutar, palo prazo da ":r6. anoa,
••m :!.irai'to de ex.clusividad., ••rviçc da rad1odifu.lo
:omun1't.f.r1a na ~Qc.11dad. d.. ~~r G1.1, :E'taCo do Plau;L.

(AS COMISSOES DE eIERCIA ~ 'l'ECHOLOGIA, COMUHlCAÇJ.O E
lHFORMA'tlCA; E DE COXSTI"l"UIÇAO Z .nrS~IÇA E 'DE KEDAÇI.O (UT. S4))

Senhores. Mmlbros do Consrns.o Naaonal.

Sos termos do ameo 49. mc:ISO XlI combuwlo com o § 31 do anJSO m. da

COGlntUiçlol'ed.Inl. submeto ••precwrlo de VOIIU &totUncias.ac~ de Expoaç:Io de

O lIINISi'RO DE ESTADO DAS COMUNlC:AÇOEs. no uso de ..,.. 1tII>ui;6oI,
__o doSpoSlO nos IftIgeI 10 e 19 do Doem> ~ 1815. de 3de JunhO de 1991!. e lindo em
_O'llJllconllldo_A_~537B0000383I98. _

_ An. l'A_ • Auoc:IIÇIo de _ CDmuniljrio di ConullcaçIo •
CuItln 1St Monslllllor Gl. _ lide na Ptaça Dt -.~, ~ 58, CtnUo, na ddade de
/olcInHJlhor Gr. _ do PIouI, • -ar. "... pgzo di l7tt 1IlOS. som _ d. ooo:UMdIde.
lIfVIÇO de radlcclofuslo eotr<JllllinInequolI_.

M. 7! Esta l'*'<IzIçio roger.... pelo l.II~ 9.812, de 19 do f_ do 1_. leis
~.lIIISregU.omontos.IlOIllIII~.

Art.3'A_lIca-'._como na
ClOOldtnIllu~I ..." Iatltudt em 05'31'53"5 • longiIUde em 042'36'22"W, -.elo a
ftoqüinaa de 117.9 MHL

An. 4' E.l. li• .-~ _ legais _ doll>e12Çio do C_UO
Natlonal. nol lermo. do § 3' do an. 223 ela Cons1llUIçio. devendo I _. lnicIat • exoaJ;io do
IIMÇO no prato d' I." ....... contIt di claII do pOOicaçio do ato de <leilbe<>Çio

An. 5' Esta Pcnana II1llII!Il \Igor na dali de lU'~o

AvilOn"1.263 -C Civil

Em 17 de 00001:0 de Im.

Eocaminho a .... SecreWia MeDAgem do Excelent1SIUOO Seobor l'resIdeme da
l\eplíbbca DI quallllblll!le IIl'leCilçio do cooamso NIClOllIl o ato co_ da Portaria~ 113,
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de .f de lIQIlO de 1999, qIIt lIlIOriJa • A-.I"9io de~~ da
CoaDcaçIo • CuIIIn ele~ Gil • _, _ dinieo de 0llICilIIMd0de,~ de

~COIIlUIIÍIiriI..locIlidade de MoaIIIIlIor OU,Eado do PiIui.

I· RELATóRIo

De coulofrniclllde aam o .-t. 48, incllIa XII. CClIllbIn8da aam o
I" da." 223. di ConIIMutçIa F.... o Pca*"'uo8enhar~ di
RIpIlIlIIca llIIlcn* • ClClIIIIdemçIa da Cangr-. N.aianaI, ~.:wda di
ElcpaIIl;io di MoIl'ow da senhOr MInIIIro diEIlIda dII~ o110 que
.-ma •~ di~~ CamooI*Io di CarnunIc:a;Ia •
CI*uIa di Mar-m OI • __ -.vl9O de radil:duIIa COlIUII*la, pIlO

pl'I2ll di 3 (lrtI) MOI, 11I1I cIlIllo di a:lueMdIlII. llIloo11id1de di Mol1IIc1tIar
Gl, EIIroda da Pleul.

MIndencIo ao dIIpaeIo no I 3" da art. :m di ConIIIuIçIo, •
mIIl6lIIl fCli envllldlao Poder~ PIla.dMotda~.lIlII_que o
lIlo aomenII produzirá afeIoIapóI. cIeIbnçia da l:lIngNaaa NIlCIonaI.

CumprHlo&, polW\IlO, opilar lClbrI DI lIIPIClaI~ e
fomlIII dlllIIMriI úrnIlicIIlO...dIIlI CamIIIio, llOI tInllOI do lnciIo 11.
aIIneI '11", do 111. 32 do Ragirneroo 1nIemo.

••VOTO DO RELATOR

AUlriDçIo do PodIr PObIico pn • -.cuçIo di~
di radIodlfuIIo COIIU1ll*iI i 1'IQUlIdI pIIII Lei rf' &.fl12, di 18 de 1IYtrIIro-de
1l11ll1. No PIO*IO em (JIIIIIo, • AIIOCiIçIo di~ COIIUliI6rIo di
COIlUIicIçIo e CuIkn di~ OI MIndIu IDI '*lliIIlDI dllIglIIIÇIIo

lIIJICIIcIe foi lllUIIwlI PIlI -.cuçio do .-viçO di rICIDdIiIIIo CClmIIIiIil1I
na locIlIdIIde de~horeM, Eae.do do P*lr.

A lIliIiIe dI* \XDDIIIO dIYe ........ no ND Nom1IliYo rf'
01, di1_. dIIIa ComiIIio. VIribII. dcll::uI'nIIDçI. CClIllllll1l'lOl quefcnm
*ldidoI1lllIOI OI c:riI6rloIlX/gidaI por _ dipkJmllIgUIImInIIr.

o ato de cublIII obeQeDI IDI pMcIpiDI de
COIlIItucionIId,~ no que ..... ICI llIigoI 220 • 223 di
ConIIIuiçIo FIdIrIl, elliMlndlia fannIIicIIdIa ligais. molíVoa peIo& quailllllIlllI

• l1olTIClIogIÇIo do 110 do Poder ElIIICUIIvo, l1II forma do PrajIIo de Dacnllo
1AgIIIIIivoqui era apIIIIIl'lIamoI.

SIlI di ComiIIIo, em:bde o, di 1M.

_VJ-'...!
RIIIlar

PItOJETO DE DECRETO LEGllLATlVO N" , DE 1...

Mo l' It lIP<O\IIdO o ata • que .. refere • PcxWIa rf' 113. di
4 di agoMo di 1m, que lIIIlDnza • Aaoc:iaçio di DeaemIolvImenIo ComooIl6rIo
di. COltM1Ic:a9IO • CuI\In de~ OI • el*lJtar aervIço di radlodIfuaIa
ClOllIIJIllt6ri pela prazo de 3 (Irta) --. ..... cllr'* de 1llCCluIMdede. na
loCaIIlIIde de MlnMlhor Gl, EIIIIIdo da "-.lI.

Ar!. 2" EMa decletllegíalalJvo lIIlIra em vigor na data de _

m•PARECER DA coMlS8AO

A ComIaeIo de CIIncIa • TeonoIogIe, Ccnullceçio. lr1fam'lêIIca. em
..-1lIo on:lIn*iII ....... hoje, apIOYClIl, ~1lmameI"', o~ fIIYOrlfNeI da
RIIIlor DIplMdoVlo PQa Franco • .-..oem rf' 1.12111I8. noa tamlDI do ProjIlo
de Dacreto LegiIIallvo que~

~ prwnee a. HgUIráII'~· Lulz PlabIIinO 
PrHlIIote. Nircio ~, l.JmlIrIIne PalllIa • Rob6rio AIalo 
~ Arolde de 0l1Yalra, COlaICl SobIinho. JoIIi Rcx:t., LuiZ Morm.
MIIIuIy NeIla, 8naa Filho, VlC plfM FIWlCll, EIIan RohnelI, Joa6 MaIo, AIbef\Cl
~ JoIIi di Abreu, Jíllio s.meghlnl, LuiZ RibeIro, PecIro Canedo, 8elYIIdor
Zimt*cI, 8eInçleio D6óa, FraI\QtIbnio PInIo, Jorge Pimelro, Mc'çlIl FtIlo. MIr'CIIa
1lartlierI, NIIIan~ Pdo 1rujo,.Pinhacro '--'dlm, LUIz BIttencoUrt, RareIa
NllItIrn, RIc8rda ller1"a-, Yvcnlllon GançatvH, JolI6 Janene. NeIaClIl .......
AImIide de ..... Bebi, NeIaClIl PeI1egnna. PIIdre Roque, Ângela GuMIegnkl, Iria
8IrnClII, .. CImn. AIb6rico CordeIro,~ Muniz,-Dr. HtIIO, ElripedII
Mnr1da, LuID Ermdine, v....Gruziatin 11 BIepo Wwlderval

s-. di. CornluIo, em 20da oulI.1bro de 1M.

COMIUAo DE CONSTn'UlÇÃo EJUSTIÇAE DE REDAçlO

I-ReLATORtO

A ComiuIa de Cl6ncla 11 TIICllOIOgla, <:ornunicaçIo •
InfomIilica delta Caa. na tarrna regmental, lIiaboI'OU o~ PrcjMo de
DemIa LegIaIllIlYa rf' 338. de18Sli• ..,rovando o ala que auIari%a •~
di~ ComlniIitrio di Comunlcaçla li Cul1InI de~Gil.
lIlIaCUlIIr -.rvIço de~ llOITIUflIl*ia, na loC:IIIldede de MclI-.hor GI.
EIIIIdo do PiIIul, pIlO pruo 00I1'MIl0I1dImlI • tr6I MIl.

o~ foi .ami.:.do .... ComiMlo, jlIIII _

..11I...;10 na que .... aolllmirio do lnciIIo 11I do art. 32 do RarlfrMn'O
Inlama.
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11· VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e
constitucionalidade, onosso voto é por sua aprovação.

sala da Comissão, em 3 de -rNtNi~'I.C de 1999.

Deputado"éiro Nogueira
Relator

m-PARECER DA COMISSÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 339-A, DE 1999

(Da Comi.uio de mncia eTeenologia, Comunicação eInformática)
McIlHgemn·t.lI8199

Aprova oato que àutoriza aA8socillção das Donas de Casa de Matozlnhos aexecutar serviço
de racIiodufusIo comunitária, na locaIicIade de Matozinhos, Estado de Minas Ge!ais, tendo
parecer da Comissão de Conslrtuição e Justiça e de Redação pela conslitucionalidade
juridicidade etécnk:a legislativa, conIra os votos dos Deputados Professor Luizinho WaIdi;
Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu e Marcelo Déda (relator. DEP. EDMAR
MOREIRA).

(Ã COMlssAo DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇAEDE REDACÃO (ART. 54))

SUMÁRIO

1·~lrieIaI

11· Na Comissão de Constituição eJustiça ede Redação:

•parecerdo Relator
• parecerda Comissão

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. 1° Éaprovado oato aque se refere a Portaria n" 109, de 4
de agosto de 1999, que auIoriza aAssociação das Donas de Casa de Malozmhos a
execul!r SIllViço de radiodifusão COIIU1íláia, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, na localidade de Matozinhos, Estado de MIll85 Ge!ais.

AComissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião otdinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos IJetNtados
Professor Luizinho, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu
eMarcelo Déda, pela constitucionalidade, juridicidade etécnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nO 33B199, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Ciro Nogueira.

pubhcaçAo
Art. 'J!' Este decreto legISlativo entra em vigor ne data de sua

Sala da Comisslio. em 20 de outubro de 1999.

EstlVeta1llpresentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, lnaldo Leitão, lédio
Rosa e ky Kara - Vice-Presidentes, André BenassL Caio Riela, Eduardo
Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo A1cântara, Nelson Marchezan,
Nelson Otoeb, Zenaldo Coutinho, ZuIaiê Cobra, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Freire Júnior, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Settaglio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis,

tiro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza,
Rolând Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerêz,
Max Rosenmann, Themístocles Sampaio, Luis Barbosa, José Ronaldo,
Professor Luizinho eJairB~o.

sm~tj~~tti·2~
\ ..... j i

Deputado~ONALDO CEZAR~ELHO
I n-.;.l....A I! nQWÇlllÇ •

~'fi!Dr~
Deputado LUIZ PIAUHYLINO

PresidentEl

:iENSAGEM NR 1.118, DE: 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Subme'1:e à aprec1aÇaO do Conqresso ~ac1onal o ato constante da
?or'C.arJ.a n2 109 I de 4 de agosto de :999, que autor:Lza a
AssocJ.açao dali Donas d. Casa de Matc:u,nhos a êXecutar r pelo
?razo de t:'ês anos, sem direito de excluslvlda.de, serviço de
:aà:a.od.lfus3.o ccmun::.;:ár:a.& na loca11dade de Ma'toz1nhos, Estaão de
:!:Lnas Gi!;ra1s.

,AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COI!llNICAÇJi,O' E
:NFORlUTlCA; E1lE: CONSTITUIÇJl.O E JUSTIÇA E DE REDAÇlO (ART. 54»

Senhores Membros do ConllTesso NacIonal.

"os tennos do arngo 49. inciso XII. combinado com o § 3' do amgo 223. da

COnstitUiçãO Federal. submeti> a apreclaçlo de Vossas E.~ceiênci ... acompanhado de E.~posição de
\Ioli\ os do Senhor MtOlStrO de Estado das ComumcaçõCS. o alO collS1&nte da Porttrin n' 109. de 4
ae agostO de \999. que autonza a Associação da" DOll2S de Casa de Matozinhos a <xCC1l12l'. pelo
prazo dc três anos sem direito de e.cluslVidade. SOMçO de radiodifusão comumtána na localidade
ae Matozmhos. Estado de Mmas Gerais.

BrutliL 17 de agosto de 1999.
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EMnt U9 "-Me
8flSliIa 04 de agosto dl19ll9.

COM18s.J.O DE C1!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I- RELATóRIO

$IilmItD • lIlf8Cl8Çio di VCIII ElalklClII a rlCluII Porlana li' 109
di 04 de aqQ.todl1llll11.plllqlIIIaI*>nzIIl~cIIIllonMdeCUllde~
a__o urw;o di radoDd«uoIo c:arrxntàrII. na lcDilciIcII ao l!IIIDIrlhoo. Eslado de MIna
GIfw.

2. Sub/nIlIdo o _ ......... doi 6rgIIco """'PIi'<ItU _ -... ..
ccnckJI6Il1ctJm no Hn4Ido di que. lOb os MPeClCIIl6cnlco •~•• lIlInC:lCl*lI....
s-.z MIlCIginoas di La! nt 8 612. di 19 di tewmo di 19M. do~ do seMc;o de
RlIdIocIIuIio CcmrlI*ie. .,..,.- peb c.a.. nt 2.615. ao 3 di junho de 1••• de norma
CClIII'.""1III do ........ ftl\Ó\'O.1flI"YIIdI pIII Por-. li' 191. di 8 dlllgOIlD de 1•• qui
lIgIIII a lllIMriI, oque mt Iewlu aUo!lzá.Ia. nas!lmlOl da Por1InIIncUI

3 EJciarIÇll quol. de lalldo com o § :li do ll1Igo 223 da Cons1I1IJlçIo FednI. o aIO
de lUlIlI'IZIçio ...- I"lld=a tIIb legal Il'Ol deIbenIçto do Caqeua NacIOnIl. pn
0llllI lOIol:lto ,. IlaIIlI1h1c1o o lIIendo alO.~ do Prooouo AdmIriIInIIMl ".
53710.00CIe90I8lI. que IW <leu 0IlIlIft\

De confomudade com O art. 49, inciIo XII, combinlldo com O

§ 1· do lItt 223. do ConItituiçIo FedeC'Il. O~ Senhor PrMiclente da

Rllpl.Íblica .oomete à 0CllISlCiMw;:i0 do Congreuo Neaonal. acompanhado do

ExpolsiçIo de MoliVoI do Senhor Mlniatm de EIáIdO das ComunicÇ)es. o ato que
autoriza a~ dao Don8I de e- de MatozinIlca a elCIICUl8r llIIYÍÇO de
l'lIdlodiludo comunltirie, pelo prazo de 3 (1r6s) anos. leIll dlraito de 1lXCIuIlvicllId,
na localidAde de MlIlozinhoa. EsUIdo de MlnM GerM

AWKlendo 80 dIsposlo no § 3" do ort. 223 da CcnItIlIliçIo, a
matérle toi envIà 80 Poder LegíIlatlvo ... a dftida opqciaçIo. uma vaz que o
ato lOIl*1Ia ptOduzri efeilxls após a cltIIibor8ç6o do Cor1gnIpo NllCIOI1lIl

c~. portant.o. 0\lÕfI8l' lOlxe OIS apectos 1licnlOO& e
fOrmaiI de má6ria aubmelld8 80 exame deII8 ComIIIio, lIDI termos do inciao 11.
alflllll "h". do art 32 do RegimIInto Int8mo.

I'ORTARlA Nl 109 DE 04 OE "900to OE 1999

11 - VOTO DO RELATOR

A 8lIIClraÇIo do Poder PIlbIico panI a eXIICUÇiíO de 8M'i9o
de radlocllfuoio comunllBrio • l'IlllUIIlda pela Lei n" 9.812. de 19 de fI!IIerM'o de
1911ll. No proclllRO em quedo, a Asooc:iaçio das Donos de Casa de Mf;lgzInho&

8lendeU .. reqllÍ8llOa dalegiolaçlo MpIICItlca • toi 8UlllriDd8 ... .-:uçao do
8WVIÇO de rlIdiocIifuüo CClITIIIllibkiI .. locIlkIedIo de Melazin/lOa, EIlIIdo de MIl-.
GefaiI

o IINISTRO lO! ESTADO DAS COJ,IJNICAçOEs no UIO de IUU allibliç6eI.
COlIIIde<Indo o '""""*' 1IOI1Ir1ígOI10' 18 do DIcr* "' 2.815. dl3 de jUIlha de 1988•• - ....
_o que COIlSlIdo~~ 11' 53710.oooe&OI98.......

Ar1. 1t F'1Ca IAltoeIeçio dai Ponu di Cas. di UlItozInhos. com sede na Rua VIICOl1ciI
do Rio ClU V.... 273. C«iIro. !li~ de_. Et1lclo de MInas GeniI. lIllolI>.Ido I

...... peb l'f1lIll dllrtt 1ItlOI. lIlII lbdO de a:luIMdecII. IIIMÇ-> di lIdiodIfuIio COIIVlIl*ie
/lIllUIle IocIfidIdI.

M. 21 Esta lUICi<tDIÇio r_."" poli La! "'9.512 de 19 d. _Ira de 1M....
-_...... regulamenlOJ. no.m... complomontltH

M3IAontid_tlclI_._como_IITlIdIlnte__
eoonlonIClU ge<>gtilIcal com _ em 1ll'33'3O"S • IonGI\ude em 44'1l4'45"'1/, ullilando •
froq.)inClll de 87 9MHz.

Ar1. 4t Esta 110 lDlI10llle pnxluzn eIns .. ..,os dIIIberIÇio do Congroaa
HIIQOIlII. nas1emlOS do I 3' do Ill. :m da Co/ldllIÇio. devendo • lI'IlidWe 1fIICIIl'.~ dourw;o no l'f1lIll dI__"""" de _ di pubIIcaçia <lO lia ao -..,.e.

M 5' Esta PIlI'lona lIIIrII em vigor na dl1l dilua publícIçIo

Em 17 de .gosto de 1999

Senhor Printeml Secrmno.

Encaminho • essa SecretIria \IlJ1111lll'11l do ExctleDliuIIIIO Senhor Presidem. di

RoIlubIica DI qua!lUbmett • apnciaçIa do COIlflRSSO NJciooaI o&lO COIlIlIDle da Ponaris rt' 109,
de ~ de lJOIlO de 1999. que JUlOriu •~ das Doou de Cm de Mllazmhol • 0l<ICUlal'.

sem dlmto de excIuIlvidad~ lm'IÇO de radiodillIIo COI1IIIlitiril ... \ocIlldtodt de~
EMldo de MillIS Gerw

L)~Lr
PED~OPAlU:NtE
CbelO daeua Civil

da~da Rqlublioa

11; .... daoM~ cIeYa t..'... no ND NonnetiYD n"
01. de 1M, deIla Comilolo. Vlll'ltada a c:Ioc:umenIaçio, COIl8tIIl8Iia que foram

~\Ddcac. ClMrioI~por"álpIcma~,

o ., de DUkJclIa obedece .. princfploa de
c:cnstiIuclonal,~ no que .......... 8ltlgos 220 a 223 de

ConstlIulçIo F"'I•• làndIt .. fonnolicledoa legais, rnolivl» pelos qulIio .amolI

pelo homclogaçlo do ato do Poder Execubvo. na fomw do ProjetO de DemlO

legíIlaWo que ora~mos

~
lISIo:~~~1m.

~ à... ".'~
R1CARtIQ ias ,

R8lItcr

PROJETO DE DECRETO L!GISLATlVO NO • DE 11H

Ar!. 1· ~ lIPRl\/8do O ato a que ......... Po<totIe n" 1011, de
.. de lIgOIlo de 1981l, que -*'IIza a AIIOdaçio dei Oonea de CI88 de
Matozinlloa I~ llIIYÍÇO de racIlodIfIMo comunüri8, pelo llIBZll de 3 (1rM)

8IlOI. -n direio de~.na loc:IIIidede de Metozinho&, Estado de MIou
GenIls.

M ~ EM dea'etll1egíoll.(M) MItra em Vl\lOl" lW. data de _
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11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissllo de Ciêncta e Tecnologle, ComUnlcaçAo e Informática, em
reunllio ordinária realizada hoje. aprovou. unanimemente, o parecer favorável do
Relator Deputado Ricardo Barros à Mensagem nO 1.116199. nos termos do PrOJeto
de Decreto LegislativO que apresenta

Elliveram presentes os seguintes Deputados' LUIZ Plauhyhno 
Presidente, Nírclo RocIngues. lemartme Poselle e Robéno AraújO 
VICe-Presidentes, Arolde de OIivell1l. Coraucl Sobnnho. Jo", Rocha. LuIZ Moreira,
Maluly Netto, s.ntos Filho, VIC Pires Franco. Elton Rohnelt, José Melo, Alberto
Goldman. JOIIl de-Abnsu, Júlio 5emegh1l1l, luIZ Ribeiro, Pedro Canedo, Salvador
Zímbaldl, 5ampalo Do, Fra'lclltOnlo Pinto, Jorge Pinheiro. Marçal Filho, Marcelo
Barbleri, NeIIOll Pro«Iça, Pltdro lrujo, Pinheiro lendim, Luiz Blttencourt, Ricardo
Noronha, RIC8rdo Barros. Yvonilton Gonçalves, JOIIl Janene. Nelson Meurer,
Almeida da Jesus, Babá, Nelson Pellegrino, Padre Roque, Ângela Guadagnin, lris
SimOfl, Sllu Cllmara, AIb6rioo Cordeiro. Agnaldo MuniZ, Dr. Hélio, Euripedes
Mll1Inda. LulZll Erundlna, Vanesla GrBZZIotm e Bispo Wanderval~.

Sala da COI1llnlo, em 20 de outubro da 1999

-1_ t /j?f);7f~
Da~U~AUHYlINO

PrlISICIanle
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

1 Através aa Mensagem nD 1.118. de 1999. o Presidente

da Repübllca submete ao Congresso NaClOll8l, nos lllrmos do alt. 49, illClSO XII,
combinado com o § 3D do alt. 223 da lei Maior, a Portaria nD 109, de 24 de
agosto da 1999, do Ministro de Estado do ComunlcaçOlls, que 8tIlOrIzB a

ASSOCIAÇAO DAS DONAS DE CASA DE MATOZlNHOS a exacutar paio prazo

de tr6a a~, llllTI direito de llllCIuslvfdacle, llllVIço de radlodifulAo 1OIl0ra

comunltirla na localidada de MafozInhos, EsIacIo de Minas Gerais, a reger...
pala lei n' 9.e12, de 19 de fevanllro da 19119. Iela subeeqOlln_. seus
rIIllUlamentoa a nonnaa complemental'llll, dispondo ainda o alt. 4' que o ato só

produzirá lIfeltoa leQais apóa deliberaçlo do Congresso Naclonal. nos lllrrnos do

§ 3' do art. 223 da Consblulçlo. dllVendo a entidade imciar a exe<:Uçio do

Illrvlço no prazo de IllI11 IIlllIllS a contar da data da publ\caçlo do ato de

dallbaraçlio.

2. Acompanha a mensagem pl'IISldeneual exposlçlo de

rnotlvolI do Mlnlltro de Estado das ComunlcaçOea, qlllllllclarece:
"2. Submetido o assunto ao exame dos órr/lfos

competentas deste Ministério, as conclus06s foram no
sentido da que, sob os aspectos ttlcnico e jurldlCO, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nO
9.612. de 19 de fevereiro de 1998, do Regulsm~_do

Serviço ds RadiodffustJo ComumttJtia, aprovado pelo
D<tcrato n" 2.615, de 3 dll junho dll 1998, 11 da nonnll
comp/lImllntar do mesmo sllrviço, eprovada pela Porllltie n·
191, de 6 de egoslo de 1999, que regem a meMne. o que
mil levou a autonzá-la. nos tllnnos eis Portane mclusa

3. EsclafllÇo que, de acorrlo com o § 3' do ari. 223 da
COnstttulçlfo Fed/lflI/, o alo de autonzaçlfo somente
pmdlJZlfll efeitos l&gais após deliberaç40 do Congrvsso
NlICione/ .

3. A COMISSÃO DE CIt:NCIA E TECNOLOGIA.

COMUNICAÇÃO E INFoRMÁnCA aprovou. por unammldade. o perecer

favorável do Relator, Deputado RICARDO BARROS. allim vazado:

"A autorizaç4o do Poder Público pare a axllCllÇto de
serviço de radtodffusllo comundArie é regulada pB18 Lei n"
9.612. de 19 de fevereiro de 1998. No processo em
queshto, a ASSOC/aç40 das Donas de Casa de Malozinhos
atendeu aos reqUisitOS de legl5laçlfo especifica e foi
autonzada p8lll execuç40 do serviço de Illdlodlfusllo
comunlMria na /oca/idade de Matozinhos, EstlIdo de Mines
Gerais.

A enálise deste processo deve bsseBr-se no Alo
Normativo li" 01, de 1999, desta ComIISSo. Verificada a
documentaçllo, constetamos que foram atendidos todos os
cnt6rios axJg/do& poreste diploma regulamantar.

O alo de outorga obedece aos pnnclpios de
conslituclonslidade, espec/e/mente no que se refere aos
attigos 220 a 223 da Constltulçlfo Fedllra/, e atende ás
fannalldades lega/tr. motlvotr pelos qua/tr somos pele
homologaçllo do alo do Poder ExecutNo, na fonna do
Projeto de Decreto Legislativo que ore apresenllJmos••

Éorel~.

/1- VOTO DO RELATOR

1. Na forma do art 32, 11I. al\n8a a. do Regimento Interno,

compllle á COMISsAo DE CONSTITUiÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO a

análise doa "aspactos constitucional, IllIai, jurldlco, raglmantal e da t6cnlca

legislativa de projetos.... sujeitos à apreclaçlio da CAmara ou de suas
comlasOes"

2. O art. 21 da Constiluiçlio Federal dlspOe qua compate à
União.

"XII - explorar. diretamente ou mediante aUfDrtzaçfo,
concessllo ou pannJssllo:

8) os serviços de radiodifuslfo lIonOl'8 e de IIOns e
imegens:

5endo da competência exclUSIVa do Congresso Naclonal

'Art. 48 .

XII - apreetar os aios de conces$4o e renovllÇlo de
concessllo de emlSllOl'll da rádio e televisllo;

CUj8 dÍlClpllna 6 d_nhada nos arbl. 220 a 223, dizendo mall de peito à
hlpólllse o caput do alt. 223 e §§ l' e 3":

'Art. 223. Compete ao Podar Executivo oulolpar lO

t'enoVltr COIICfJ8do, penn1a*J e~ lMft o
SIIIvi90 de l'8áfOcIlI* aancn e de _ e~
obaatvado opdncIpIo de CllIlJIlIIiMIltlII1adIdeda .-..maa
prlvado, pdblioo • ....,.

§ 1°. O~ NIICIoMI~ o lIfo no pnao
do eri. 64, §§ ~ • .p, • CIJIlfaI' do~ de
mensagem.

§ 3'. O ato de 0III0t;I ou lWICW8Çto -.MIe
produzirá afeitos legais apó& delibaraçilo do Congresso
NacJon81, na fonna dos parégrafos 8Il/e1ÍOlN.

3. Como se constata. a proPOSlçAO sub examine está

conforme as dispoSIções conslllucionals transcntas, nllo havendo óbice que

vulnure a sua juridlcldadl e lellalldada. estando também atendida 8 boa

ticnlca legislativa, observados, outrossim. os perêmetros da Lei Complementar
n·95198.

4 Nestas condlçOes o voto é pala aprovaçlio do Projeto de
DlK:reto LeglslalJYo nO 339. de 1999.

.' .."lSala da ComlsaAo, em de - de 2000
_ -=' 1

~!V/'~;7'aA1'ff
~erJJ/RIfÍoRéIRM'( t .

./ lWIIar f'
lIA

rr;'
m- PARECEB DA COMI$$Ão

A ComissIo de COIIStituiçio C JIJSliça C de Rcdaçlio, em
reuniio ordinária realizada bqje, opinou, con1Ia os votos dos Deputados
Professor Luizinbo. Waldir Pires, J096 Geooíno. Geraldo Magela, José Din:en
11 MaIceIo Déda, pela constitucionali juridicidade li t6cnica legis1aIiva do
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...... ... ,.... .....

"=".............

---
~rI' .. ) ..MAIlI.

...-._-...-.......-..__................................~ ......
.-~._-- r-.- __.......__._~ ~---...-

.-......~-~I-.
__o

-~~-=:.:-
~ MMII,..lCtIIlI

Todaa _ mdgInclas da R8eoIuçIIo n" 01. de 11l1O, dMla
ComIaaIo. tnm -.ncIllIlII, • Da doc:urMnlOa junlacIoa _ RI*» Indicem •

reguIarlcIade na .-cuçIlO dos .-viçoa.

O ., de lWIDWlÇIoo de cMorgII obelIlIce _ princlploa de

~.~ no que .. rwfara _ artlgoa 220 a 223 de.

CcnIlIuIç:6cI FedaraI. a -.cIe ..~ 1egeIa. molIwa peloa~ 8OII'IOS

P* honlOiCllliRÇllO elo ., do Podw~. ne forma elo Pn:ljaIo de Dec:ralo
L..e;leIIitNo que ora ._1lanÍoL

SIIa da C«riMIio!J:C.-~ de 11l1lll.

~JóRROCHA
R*tor

COMISSÃO Dfi ClàlCIA. E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA.

I • RELATORIo

De ccnlcrmldade com o art. "9. lnclIo XII, combinado com o
5 1° do art. 223. da~oF-'I. o ExceJentIulmo Senhor Prnl_ da
Rap(Illlica lIUIlrMM *8Pf8CIaçIo elo eongr.uo Ntlo:oc>Ml, por meIO de Me-",
n" 3Il3, de 1l112, o alo~ lWIOVll • conc:euAo outagada • RádIO Educadoc:a elo

TocanIIna ua, para ecplorW, 1'llI cidacIe da UruIIÇU. EMaclo da GoiM. l8fII dnlIo
de e>ocIueMdecIe• .-vIç:o da~ lIOnOnI em onda_.

Al8nlIlIndo 110 dlepoà:l no 5 3" elo art. 223 ela COI'lSlltuIçIo. a
mtIIi6rIa foi MIIritIda ao Podw L.8gIeIdvo pera. devlcIa 8pIWCiaçio. uma vez que o
alo ........ produzlrá...-o. ap6a alllllberaçip do eong,..., NacIOnal.

e:umpr..nae, pcxIanCD. opinar _ os~ t*:nlooa •

t:lrr'nQ de. rnáirIa Mlbrnellcla 110-.. dMla ComIMIO. no& l8rITloa do Incleo li,
.ur- "h-. do art. 32 elo RegImanto Inlamo

••VOTO DO Rl!LA.TOR

O~ da~ 1» outava~ pela R6dIo
Educ8dola do Tocanllna LIdla.. da MMÇO de radlocllfudo -.n em
.....-. na cidacIe de Uruaçu, E-x.da Gelá, enoontra-ee de llCOIdo oom a
pr6Uoa liIgaI •~ _ ..~~ ... dclc:umer*»
)urIIIlClc. _ auloa indIclHn a rçMrIlIeda na -..çlio dos~ de

l'IIdIo<IMIo.

s.Ia da Ccrnoaio, MIl 10 de~ de 1999

DeIM800~IO~~JO
~ex=mo

MlDllAGIlM NO .... DIl un
~""---"l........ ) ..............~~ - _-

......... _--·- -...., Irlü, ........ UM __"_IlWu.l W6N ...

...... .. T_.1u 1._ • .-n. _~r _.. """'"
.1.1.. _ .............
'101; ..... Nt:2lM:IA,1IOIIl,HU. -S~t I"

'=.:..:.--=:-~~...~ &011-_· __.'r .
c-. ~......~ .......
...........II.- ~.~ _ ..............- ......-
............ ~IO'JCQlIIltMtao\.,. ..
...----.......~."'-IL........,.

--.. JI • ,....

~
.,N50~" ot MO'l'/II~ ",,". Oi I' DE

JjJLHD aE ,,,,,.,~. JlO~M1« MI"llIr,cO
oc ~STl'l tIO pp, T~A""~TI~ EDU
cõflAlI""t!f'tt:'JU
~-~.. -.....u-.-.-.. __ .. .a.--..-..........

....".... -..... .._........-. .. .-....- .._--...._ ......,...---......._ ~- .....
.1. .,... .. ....,a. ....,..
.. _- ............ -"-...... -.1 .......
....... -'---.-...-.Itk.......w. .._ •.........). -_ ,U __.• _ ..
--...- a..u.. ..
..-~ _ __.- .........-....-._.-.....-...............-... _----.... ........--...,...... __1.- ............- .........

Mo l' élIPl'OVIdo o* I cpJI • rtfln o DlICIIIO de 30 di
;n de1~ qJllIrlOVI, por diz RI, I pri' di 17 dI_ de 1" a
~ lUlXgIdI i R6dio ElialXn lkl TocrilI WI., pn...,*I
ãnikl de a:luIividIde, .-viço de lIdIodIuIfD lCIllII em lJldI m6ciI, na cldIde
dlliuçJ, Eákl de GoiiI.

SUMÁRIO

Projeto de Decreto ~gisláivo u' 339/99, nos termos do parecer do RelaU!',
Deputado Edmar M(Ieira.

Estivemn presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, I:naIdo Leitão, lemo
Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, Eduardo
Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcâmara, Nelson Marcbezan,
Nelson Otoch, ZenaIOO Coutinho, Zu\aiê Cobra, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Freire Júnior., Geovan Freitas. Henrique Eduardo Alves, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar SetragIio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis,
Ciro NQ&Ueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhies, Rkvdo Fiúza,
RoIaM LavigDc, Vi1mar Rocha, Gcraldo Magela, José Dirceu, José GeooíDo,
Marcdo Déda, Waldir Pires, Aiy Kara, Augusto Farias, Edmar Mcx:eira,
Osvaldo SoIxinbo, Fernando Comja, José Roberto Batochio, José Ant&lio
AImeMIa, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerez,
Max Roscmnann,1~ Sampaio, Luís Barbosa, José Ronaldo,
Professa I.uizinOOeJair Bolsonaro:

&m~tt~_~2~

Deputado~ONALDO~COELHO
T Presideate

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 348-A, DE 1999

(Da CoIliIdo de Cibcla eTeeJIOIo&ia, ComllDieaçlO eInformática)
Mensagem rf 393m

1-~ktiIl

I· Na CllmiIIIode COnIIiliç6o • Jultiça • de RtdI;io:

-1*1I*lklReIakr
-pncwde ComiIIIcI

(I CONGRESSO tW:DW.dIcrM

ApM o*qJI rIllat'Il ccmatio llllbIIIdIàRíIIo Eckx:adcn lkl TOClIlliIs Wa., pn
... tnço delllildirullo lOlIOlI 1111 cnla m6ciI, !li cidIdll de lJIuIçu, EaI8dD de
_ Wlli) J*IOIW da CcmiIdo de~ a JuIIça a de RedIçio p*
CCIlIIU:IonlIic jIrItiIJdIelécllica legiIlJltia, conIrlI OI '«*lI dOI~ ProfIMor
l.lMm, WIIlk PN, Joe6 Genoino, GllIIIkIo .... Joe6Il1n:1u eMrIcekl D6de (reIJD:
IP. DEi CoeIIO~

tJ, CCII8SAO DE CONSlITlIlÇ.J,Q EJUSTIÇAEDE REEW;Ao (ART. 54))
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COMISSAo DE CIêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" • DE1m

Aprova o 8lll que fllllOYa a COlIC8IIIo
outolgada à RádIO Educadora do TllC8/llIIIl5
Ltda., pera elqlIarar leIVÍÇO de radlodlfulio
lOIIOI'Il em onda m6dl8, na cidade de UIUllÇU,
Eslado de Goiás.

o CONGRESSO NACIONAL dlcl'llta:

Art. 1· É apravIIdo o ato a que Illlllfere o Decreto de 30 de
)uIxl~ 1l1i2, que renova, por 10 (dIIZ) __, • pMlr de 17 delllllÍO de 19B1l••

ccx-ao outo!lllIda à Ridio EdIadanI do Tocantins Ltda.. pera expIQrar. HIII
dirIllo de frllduIIvIdade, -eviço de l8diodIlusio lOl'IOlIl em onda midia, na cId8de
~UIlIÇI. Emdo de GoiíII.

publIceçIo.

SaladeCornlulo,em!q de~de1999.

'1J-
Depuladoli.éROCHA

ReIalDr

11I- PARECER DA COMISSÃO

A CorI1luio de Cl6ncIa e Tee:nologt8, Comu,ucaçlo e Infcm1áIJca, em
....uIo llI'dlnérIa ......1_ hoje, IIJXOIIDU. "",,"1_. o perecer f8V<lrâve1 do
RtllllOr Depu!IIdo Joaé Roch8 • Menaogem rf' 393192, nos termo. do Projeto de
o.cnto Leglalallvo que apreunta

Esli-.n~ OI aeguinteo Depu!IIdoI' Luiz PlMlhyIlno •
PmldenIe, N6rclo RadnglMo e RoWrlo Ar8lll<' - VlCtH'teoldenlel, Aralde de
Clf\veR, C60ar a.xJolra. Corax:l SobrInho, Joe6 Rocha, luIZ MoreIra, MIIIuIy
NeIIo. s..- Filho, VIC Pno Fr8I1CO. ll6rg1o Beroollos, MedelrCs, Alberto GoIdml1n,
.JdI1o~, _ Zimbeldl. 8IImpeIb D6ria, Rameu QueiroZ, AtUa U....
~ Guerra, FI1II'ICisIOnIo PWO. Jorge PinheIro, JoH PrI_. ~ Filho.
~ 1lerbIeri,~ "'-'9&, Pinheiro IM1dlm, Geovan F_. R_
Mcranha. Ant6n1o JoequIm ArâJIo, Yvonllllln Gonçalves, NeIaon Motnr. Joe6
......~ de _, Nelaon Pellegrlno, Padre Roque. W_ Plnhelro.
_ wu-., Irio S_. SUao eam-a, AIb6nco CoriIeIro, Agnaldo MunIZ, Or.
H6llo. Eurtpedea MIrw1da. Luiza ErundinIl, Bl-.x> WIIIldervaI e UncoIn PartelIII.

SaIII daCorI1l~'.. nele novembro de 1999.

~ RIOARAOJO
P' '.-cicio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

l-RELATÓRIO

A Comiulo de Ci&K:ia e Tecnologia, Commicaçlo e
IIllbrm6tica data Casa, na formo regunemot, elaborou o~ Projeto de Dectcto
fABiIlcivo 0.. 348. de 1999. aproVllldo o oto a que se rda'e o Decreto de 30 de julho
de 1992, que reaova, poc dez 11IOI, • partir de 17 de maio de 1988, a CClIICllUIo
~ à, lUldio Educadora cio TocanlinI Ltda., pua explorar, _ direito de
~ serviço de radiodifuIIo sooora em onda-média, na cidade de Uruaçu,
EItIdo de Goiás.

o procew foi enceminlwlo a esta Comissio, JlIII SUl
manjfestaçlo 110 que se refele &O temmo do ilIcilO mdo art. 32 do Regimento Intemo.

11- VOTO DO RELATOR

Por coosiderv que o projeto em exame respeita a boa técnica
legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridicidade e COlISlitucionalidade,
.nosso voto épor suaaprovaçio.

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comisslo de Constituição c Justiça c de Rcdaçil, em
reuniio ootiníria realizada hoje. .11, cootra os votos dos DepJladoB
Professor Luizinbo, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José DilllCU
eMarce\oDéda, pela coostituciooalidade,juridicidade ctécnica1egialativado
Projeto de Demto Legislativo u" 348l99, nos tennos do paxecer do Relator,
lJqxrtaOO Darci Coelho.

Estivaam preseutes os SetthoRs Deputados:

RlIIIIdo C6zar Coelho - Presidente Inaldo I..oilio lédio
Rosa e Ary KIra - vicõ-Presidemes, André~'Caio Riela, Eduardo
Paes, FerDIIIIdo GoDçaI.ws, JIáhy JúIli4X, L60 Aicintara, Nelson Man1bezan,

Nelson Otooh, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobm, Ce2ar Sehinner, Coriolano
Sales, Fteire Júnior, Geovan Freitas,~ Eduardo Alves, MeOOes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos IOIKIer Reis,
CiroNogoeira, DarciC.,Jaime Martins, Paulo MagalMes, Ricardo FiUza,
RoIand Lavi~, ViImar Rocba, Geraldo Magela, José Dirceu, Jll6é Geooím,
Marcelo Déda, Waldir Pires. Arj Kara, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Omldo Sobrinho, FemanOO Comia. José Robmo Batocbio, José Antônio
Almeida, S«gio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton~
Max Rosenmann, Tbmnistocles Sampaio, Uús Batbosa, ]{)Sé RoualOO,Pro_Lui7inOOelair HOISOlIilltt.-o..

Saladal'-.i"''''·'
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 349·A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência eTecnologia, COIltUDÍcaçio eInformática)
Mensagem nO 1.489~8

AfrrHa oalo~ lIIlO'4 • cooceaaáo ootorgada àFli'ldaçàl KoIIa Senhcn do Rodo, pn
...~ de ra:ixIbfo 10m em ooIa média, na cidIde de CIrilIIe. EIlUl do
Pní; lI1do IR*' di! Con'iIIio de CooslillWyio e _ e de Reda;io pela
~;.ntkIIde e*nk:a~, ClXíla OIm dos DeplilIdoI ProleIIar
llizktlo, WIkt PhI, JaItl Gmto, Geraldo MageIa, JoIé Dirceu eMmkl Déda (relIilr:
DEP. 0InWSngIo).

tJ.. CCMSSAo DE CONSTITUlÇÁO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

DE1"'

"...,.,. a _ oa F'-"'OAçlo _ Sonno<a 00

~oao, p«a eXDlOf'ar HMÇO De raoeoolfudo JOnOra em
onaa meoa na aD.ae oe C.xmbL EstacIo DO P.-

o PRI!lIlllENTE DA REI'UBl.ICA no uso ... a1l1bUlçCeoouo lho _ DO ..... M
"".., IV • 223 da ConIlmJoçjo. o noo __ 00 Olt. &I. 1llCIIO 1 00 Dacmo li' 88.DelI de 28 de
anwo ele 110.•• tenaoam ........ o aueconstl.QQ ProoeuoAdml"Uatra'fl'\o'Q rf2D7040.00007III3 -:=

DECRETA:

Att 1',,,,,_ .._com o lIIt, 23.5 3'. da Lct n'4 117. de 27 de...,
QII 1f82. pOr dK &001•• PMi" Ól1.1 de l11IItO de,m • concualo d. Funoaç::1:" NoUa &enncn ôO

Aoao """"-" ""'" Do<:mo n' 1 293 ao 23 .. -.moro .. 1936 • rcnovodO paio Dcaaoo rI'
aaltS .. ,...~ ao 11183 cu", prazo _da OU1OI'golCi manlXlO poIo Dec:lOIo .. 10
oe mIIlO OI: 1.1 pera.~ SIm W'MrJ oa .XdulMCtaoe "fW? Qe rackoddusio soncn em
onda fMd& na C$C8OII De CUfIbba Estaoo 00 p..,.

?Ira'if'lito IJTK:O Ã axmoracio 00 HMCO Ól radlOOtfusão ~. oUlOf'ga I~ W
nUl DectI:'IO rt:2ar~IO-. PIlO C~IQO BruNIra O. TliaCOmunlcac6«1 1'11 suoseooemes • HUS
'09-

~n. :- Este lto lomermt croau:Jl'l afenos I'~IS IDOS aal~ 00C~
"Jloon&l nos IatT'nOI ao § 3' ao In. :4:3 0.1 Cor'llUll.ltCio

An Si Esta Deawto .ntrI Im Y'OOI' na oatI: aa lua cuclleaçio

011998' 177' dO lno__nela o 110' dOR_

SUMÁRIO

1·_lrici8I

U•Na COIlistAode~eJusli;aede ReàIV;ill:

-1*IlCIl' 00 ReIalor
-l*UdeComissIo

o C()NGRESSO NACIONAl dacreta

M \. É 0Çl<Q""'" o ato • que la r..... o Decrato de 24 da
noverntH'o de 19Qe. qLMt rM'lOva por dez anol, • partir d. ,. De maio de 19113 •
conoalSlo outorgada. FundIIçlIo Noua senhora do ROCIO. pal'll axplorar sem
dll'lltlo ele exciul",..:lade HrvlÇO d. l'Ildlodlludo sonora em onde média na Cldada
da Cuntlba Eotado do P....an*

pubbcllçAo

Sala da ComlssAo em 10 d. no\lllfTlbro de 1999

'\
DepUlado~~IOARAÚJO

pra.'d~erclCIO

HEIISAGEIl HI 1."9, D~ 199 8
(00 PClIl"R JlXII:Cll'1'IVO)

• w::..te • &prac:iaçao d.o Congr•••o .a0100&1 o ato conatante do
Decreto d. 24 d. ntrrWIbro 4. 1.991., que -'Aaz:lOT& ... conc.••ao da
J'uft.daçl.o No... Senhor. do Roc10, para eçlor~ ••X"Y:l.Ç:o de
s-adiocUt'ual.o sonorA _ onda "":1&, na cidade 4. C1lrit:lba, Eatado
do ~.X'an.u.

(AS COMISSÕES DE CIZHCIA J: ftClrOt.OG:IA. CCHJ1flCAÇAO E
INl'ORH&TICA; E DE C:OHSTITUIÇl.O E JIlIl'rIÇA E DE lWlAÇ.lQ (AIl'I'. 54))

Smnores Membros 00 Coneresso Nacl0nal.

~os l~nnos: ao :mI'O 49 l11ClSO XII fonibmado com Q ~ :;:1 do utlJo 223. da
Conmnuçlo Fedem submeto ti. 3.ptKlaçfo dI: Vossas E...ctlio~llU. l1Companhado de E"J'OIlçlo de
'\I10'l1'WlS do Senhor Mmmm ae ES1aÓO das Comwucaç6es. o alo CODAIIlIC do I>tcn:to de 24 de

novembto ele 1991 que "Rftlo"•• COClO_ da fundaç10 Noosa Senhora do Roc'D. pua explclnr

H1VJÇIQ de r&dlod.lfudo sonora 10m onda meda. Da c&dldc de Cunnb&. f.ttado do Parani."'.

Brutlt.n. 27 Õ" novembro de: 1m.

Stasllll:: de r.cve!!1.bro dI,ne

~ a~ da Voaa E>oool6ncIe o lncIuto "'- _ fi'
21740 00007llII3. 0lIl 0\10 a FUIlGIÇto _ llanhol'Il de Rodo lOIIcICa ............ da ...-_ HM\lO ..__... ..-_ ... _da~_d<
" oR_CluI>~.__ llecroIa rr' 1.213. de 23 Ck
_ de 1ne. _ ... o pelO llecroIa n1 70.237. de 10 de -...o G<

1m. o _ noo '""""" llQ 0tcr0J0 rr' S8.Nl5. da 14 da llOYMIlOrO da 1lle3.~ no CI*k
otIcieI .. IJ<loio..",0_.por_....... _de1·de.-ela1lla. .,..,__
"'_fOl_poooCloctn>Qo10clo~ela1ll111.

;: Obtarvo quo o ato ao 0Ul0rgIl ongtr18l ..OIII_~._ ..
00IIl0IJÇ6tII CIlnIllIas no Lct rr' ! 71! OI 23 da )llnIlo ao 1m. o no Dacmo rr' BlI DelI de 28 dt
_ .. 'lII3. llUII • _. que __ como daflll1dOl OI~ da ..,...ça.
__ ... tomle _ a nIo _ ao _ 00 \XUO .. VIgÕnCIa dO ...- '"
___ por _. __ o _ ~ _ HIOQIleo• .-~_.._",-.
3 Com liCItO o _ """ a tam1lrIOÇio de praIO da "'*"90 ou,
~oelU8IW'tOW1Çlio•• aJnOOU.lOnQOprazo nio~ necM......I~
OQ Pf'W;O Dr'MIaOC. PDQIJnao D Df'DCeUO állW'tOWIÇlio"''*"-00.
• Em-~.ClUlOI9l'OIIIoproc;oOato l\llO'

~~I'I.DIItW Ôl1· de mato Df 1ft3

! N....""""""'" oom_ao"'_.l.OIn'!7B! da1ll72. ....
RaguIornonol Decmo n' se DelI... ,Q13 .- o ouunfll a ..-...~ do v_
E-.inao ""'"0_ elUCXllmlo co _ ao Congrono N_. em ClIIIIIlft'lI8l ao f 3' d
._223cla~

AVISO rr' 1.628- Sl.1'ARJC Cl\'lI•

Em 27 de noveJllbro de 1991

Encar.:"'!1O ..... S.-M_ do Exc:eitmJssImo Senhor P_ da

R.epubhea na qu.aJSU~ • oprecllIÇJo do COlIIfCISO l'oICIOna! o alO 00_ do Doemo de 24
do novembro do 1991 que mlO'" C_da FundaçIo Nossa Senhora. do Roew, para explo:or

HrVIÇO de r.diocld.... SOIlOtlIem ooda mé<bL na c:Jdado do Cunobo. EIIAllo do Paraná.

Atmelosamemc.

~
CLOVIS DEBAIWlS CARVALHO

\oIiomro do Estado Cbefa: da Casa Civil
da PmídáIaado IlepIIbllea
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COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 111· PARECER DA COMISSÃO

I· RELATORIO

De conforrmdade com o art 49. inCISO XII. combinado com o

§ 1° do art 223. da ConstitUição Federal, o Excelentlsslmo Senhor PreSIdente da
República submete à apreciação do Congresso Nacional, por melo da Mensagem
nO 1 489. de 1998. o ato que renova a concessão outorgada ã FUNDAÇÃO

NOSSA SENHORA DO ROCIO. para explorar. na cIdade de Cunbba. Estado do
Paraná sam direito de exclusIvidade seMço de radiodIfusão sonora em ond.a
médll'.

Atendendo ao diSposto no § 3° do art 223 da Consbtulção. a
matena fOI enViada ao Pocer Leglslatlvo para a devida apreciação. uma vez que o

ato somente produzira efeitos após a deliberação do Congresso NaCIonal

Cumpre-nos. portanto. opinar sobre os aspectos técnICOS e

fo""al!~ da mamna submetlda ao exame desta Comissão nos termos do Inct50 11

allnea "h", do art 32 do Regimento Interno

A Comissão da Ci6ncla e Tecnologia. Comurncação e Informática. em
reunião ordlnána reelizada hote, aprovou, unanimemente. o parecer favorável do
Relator Deputado Geovan Freilln à Mensagem n° 1.<189196, nos termos do Projeto
de Oecreto Leglslabvo que apresenta.

Estiveram presentes os segUIntes Deputados' luIZ Piauhylino •
PreSIdente, Nárclo Rodngues e Robéno Araújo • Vice-PresIdentes; Arolde de
OlIVeira. Cés>lr Bandeira, COrBUCl Sobrinho. JOlé RochIl. LuIZ Moralra, Maluly
Netto. Santos Filho, VIC Pires Franco, Sérgio B81'C8l1os. Medeiros, Alberto GoIdmen.
Júlio SemeghlOl, Salvador 21mbaldl, Sampalo Oooe, Romeu aueiroz, Átlle Lira,
Rafael Guerra. FranClstbnlo PlOto. Jorge PinheIro. José Pnante, Marçal Filho,
Marcelo Barblert, Nelson Proença, PinheirO landim, Geovan Freitas. RIcardo
Noronha, Antônio Joaquim Araújo. Yvonltton Gonçalves. Nelson Meurer. José
Janene, Almeida de Jesus Nelson Pellegnno. Pedre Roque. Walter PinheirO
Pedro Wilson in. SlmOBs Sllas CàmlIra. Albérico Cordeiro. Agnaldo Muniz. Dr
Hóho. Eunpades Miranda Luiza ErundlOa Bispo ~anderval e Llncoln Portella

Sala da ComlssAo. e~lo de novembro da 1999

,_ [!~'AAAW'
P.....ld~iclO

11- VOTO CO RELATOR

o processo de renovação de outorga requenda pela Fundação
Nessa Senhora da ROCIo. executante de servll;O de radiodIfUsão sonora em onda
medlll na CIdade de Curitiba. Estado do Paraná, encontra-se de acordo com ..
prábea legal e documental atinente ao processo renovatóno e os documentos.
Juntsdos aos autos ,ndll::a.m a regulandade na execução dos serviços de

radlodlfusllo

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

o lIto de ","Olraçio de outorga obedece aos pnnciplOs de

cons\JlUC1onalldade. especielmente no que se relere aos artigos 220 a 223 da

ConstrtulÇAo Federal. e atende ás formalidades legaiS motivos pelos quais somos
peja homologaçáo do ato do Poder Execunvo na forma do ProJeto de Decreto
LegislatIVO que ora apresentamos

2. Acompanha a mensagem presidencial exposição de

motIVOS do Ministro de Estado das Comumcações, que esclarece:

"2. Observo que o eto de outorga original está
emparndo jundlcemente, consJdenmdo ss dispo3Içijes
cantJdas na Lei 5.785, de 23 de Junho de 1972, e no
OIlcrnto nO 88.068, de 26 de JMIf1Iro de 1983• .qus a
regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos
de rnnovaçlIo requeridos na forma devida e nlIo d9cldldos
ao término do prazo de vigdnora da concessl!lo ou
permissão, sendo. por ISSO, admdldo o funclonemento
preeáno das estaçOes, mesmo quando expiradas ali
respecliVali outorgas.

3. Com essas observaçlles, llei/o é concluir-se que a
termlnaçllo do prezo da outoJTIa ou a pendllnora de sua
renovaçlJo, a curto ou a longa prazo, nlfo d9termlnam,
necessariamenfe, a extlnçilo do serviço pmstado, podendo
o processo da 19novaçl1o ser ultimado.

Através da Mensagem n" 1.489, de 199B, o Presidente da

República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, Inciso XII,
combInado com o § 3' do art. 223 da Lei Maior, o ato constante do Decrato da 24

de novembro de 1998, que renova, por dez anos, a concessão outorgada à
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO, pelo Decreto n" 1.293, de 23 de

dezembro de 1936 e renovada peJo DeCl'llto n" 88.995, de 14 de novembro de

1983, cUJo prazo residual foi manbdo paio Decreto de 10 de maio de 1991, para

explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radlocldusão sonora, por onda

média, na cidade de CUnbba, no Estado do Paraná. a reger-se pelo Código

Brasileiro de Telecomumcações, leis subseqQentes e seus regulanuintos.

,DE 1999PROJETO DE OeCRETO LEGISLATIVO NO

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada a Fundação Nossa Senhora do ROCIo.
para explorar seMÇO de radlodlfusiio sonora em
onda medIa. na CIdade de Cunbba. Estado do
Parana

Todas as eXl\lênclas da Resolução nO Dl, de 1990, desta
Comulsio. foram atendidas e os documento!; Jurrtado~ aos autos indIcam a
regulandade na execução dos sêMços.

/

Sala da Coml!~são.eml'~e~'1.)'..ode 1999

4 r

Deputado GEOVAWFREITAS

~

Art 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 24 de
novembro de 1996. que renove. por 10 (dez) anos. a paror de 1° de maio de 1993.
a concessão outorgada a Fundação Nossa Senhora do Roclo. para expIomr. sem
dlreno de exclUSIVIdade seNlço de radiodifusão ~onol'2 em onda media. na cidade
de CurtlIba. Estado do Paraná

Nessa conformidade, e em obse1Vllncla 110 que
dlspOsm e Lei n" 5.785, de 1972, e seu Regulllmento,
Decreto nO 88.066, de 1983, submeto o assunto 11 superior
conSldernçl1o de Vossa Excelêncie pera decisllo -e
submlssllo da matária ao CongrallSo Nacional, em
cumpnmento ao § 3" do art. 223 da Constitulçl1o••

Art. 2° Este decreto legISlatiVO entra em vigor na data de sua

publicação

Sala de Comll.siio. em IS Z(;dew..~'da1999.
./-, ./

.~,.
,/

Deputado GEovAN FREITAS
Relator

3. A COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA aprovou, por unanimidade, o parecer

favorável do Relator, Deputado GEOVAN FREITAS, elaborando o projeto de

decreto legislativo que ora 6e analisa.

Ê o reletório.
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11- VOTO DO RELATOR

1. Na forma do ar!. 32. 11I, aUnea 8, do RegtmenlO Interno,
compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSiIÇA E DE REDAÇÃO a

an4J1.. dos "upecloI consiltuclonal, legal, Jurfdlco, ..-glmental e de tli<:nica
Ieglalatlva de projelos,... IUJlllIos à aprecl&çio de CAmara ou de sua

com~a".

:!. O alt. 21 da ConatItuiqio Federal dlaplle qua compete à
UnlIo:

"XII - tlxp/Qrllr,~ ou mecIIBn/a autoriúçl.o,
,:e1l<laUlo ou ptJI'IrIIOIo:

a) 0$ H/YI9OS de radiodIfUIIo lIOOOI'lI e de SOII$ ti
117l/lf1flll1:

l~ da~ eXlllualva do CongrelSO NacIonal

"AIt. 48 ..

XII - apreciar 0& ato6 de concesdo e IMowçIo de
conceuAo de IHl'llaaont de r8dio " tellwido;

0tlJ8 dl8clpllna ti daaenheda noa arts. 220 a 223, clIDndo mala de perto à
hlpótHe o caput do art. 223 ti §§ 1', 3' • 5":

"AIt. 223. Com".. ao Poder Executivo oulotpar e
_ ~. permJak ti tHJtorlzaçlo pertl o
atvIço de racJIodJIudo 8OIIOtII e de IOllS e Imagens,
obHlWdo o prlncJpIo de~ dos sistemIJs
prIVado, fJI}bIJoo e altlJtai.

§ 1". O Congraao Nacional apreciará o ato no prazo
do .It. lU, §§ 2" 11 ..., • contar do recebImInto da
maM&gem.

§ 5". O prazo da oonceasao ou permissAo~ de dez
&/ll)S para as emlslJOflls da ládlo e de quinze para 0& de
~".

3. Como lItl conllata, a pllJllOSlÇio sub examine está
conforme .. dillpOSiçõea conatrtuclorWa tran8CI'11U, nio havendo óbice que
wlnere a sua jurfdlcldade e Iegalklada, "tando também atencllda a boa
t4cnica legislativa. obHNaCloa, OUIrOU\m, oa part.m&troB da l.eI Complemtlntar

n" Q5/i8.

4. NeIlaa c:ondiQOea. o voto 11 pela aprovaçAo do preeente
ProjItto de Decrato I.eglNatlvo.

m-PARECER DAcoMISSÃQ

A ComiAIo de CoIIItituiçio e Juatíça ti de RedIlçIo, em
ttlIIIIiio oolinária teali2:acIa boje, opiooo, coaIra OI V04xls do& DepoIIIlkw
Pm&cuoc Luizinbo, Waldir Pites, l<llIé GeooIoo, Gualda Mapla, :Joté Di.tccn
ti MameIo DódI, pela COIlItituciOlla1id.de, juridicidlldc li tilcuica 10tliJIativado
Projclto de Decnlto LoPI-tivo u" 349199, llOI Ulm10I do pera:cr do Rllllltor.
Dep.1tado Osmar Sem&üo,

Esti'wrampreseulea OI Scnb:na Deputados:

RmaIdo Cézar Coelho - Pn:IicJellae,. Jnaldo LeitIo, léc1io
Rosa ti Ary KIra - Vice-PreaideDta, ADiW a-.i, Caio Riela, Eduardo
PMa, Fea-Io 00aça1ves, Jutahy l1Dúar, Uo AId1Dra, Nelson Ms'cbezm,
No1lOll Otocb, Zeoa1do Coutinho, ZUJai,6 Cob!a, ee- Schim:I«, CorioJ.oo
SüeI. Fnire Júnior, (leoYan Freitaa, BenríquIl Ed-do AMs, MaIdM

Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos KOIKIer Reis,
Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, RicarOO Fiúza,
Roland Lavigne, Vilmar RocM, Geraldo Magela, Jose Dirceu, Jose Genoino,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Ar; Kata, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Osvaldo Sobrinho, Fernando Comja, José Roberto Batochio, José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda, Bispo RodrigllCS, Luciano Bivar, Ayrton Xerêz,
Max Rosenmann, Tbcmíst~Sampaio, Luís Barbosa, Jose RooalOO,
Professor Luizinbo eJair . ~

~.~il~~ij~~de 2000

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 3S2.A, DE 1999

(Da Colliuio de CiêIlCÍI eTecnologia, CoIIanieaçáo eInformátíci)
Mensagemno818199

~ Q lIil~ lUuga )llrlIiuio àThanazeIa, Pavan &Cia Ula., 1*1"-teMço
de rdxiflIio mxa em~ l1IOIÜId8, na locailIIe de sm Fé, EIIUl do
Pnlá; - plI'IICI' da Comiasão de CfmtilliçAo e Justiça e de~ pela
~, PkfóladeeIéctta legi$laIiva, eoolra os ... ckls [)eptiIQ PrcíIJIIcr
llizimo, Vt1ki' Pies, José Genoioo, GerIdo MageIa, José Diceu e~ Déda (relata:
DEP. 0III'Ilr Serr8gIk)).

(À coussI.o DE CONSTITIJIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

SUMÁRIO

11· Na Calis8lio de~eJusIi;:a ede Reda;ão:

•pnlIr00Relata'
•pn:er da Comissão

oCONGRESSO NACIONAl. dmla:

M. li hll'Mdo OaIO a~ li refere aPcrlô ri' es, de 8
de ;.m de 19l1Q, ""oaga l*mIaio i THCMAZEU.A, PAVNt &~ LTDA.11I'I"'. '* IDZO de dez .... lIIl _ de lllCklIiYidIde, .nço de
lIlIcxIbé llXlCIlI em~mocliada, na Iociidade de SriI Fé, EsIado do
Pn1i.
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Sala da Comlulo. em 10 ge!~ombro de 1999.

MENSAGEM NQ ele, DE 1999
(DO PODER EltECtl'rIVO)

Submete ã aprec::l.açlo do Con~•••o Naeicna1. o ato constante da
Portllr:La nR 68, d. 8 de junho de 1999, que autor,.. perm1••ao ã
TBOHA%EI.LA, PAVAN " elA I.'1'DA., para up1orar, palo prazo de da.
anos, sem dira:l.to de ~clW:1v1dad., SIlr\"i.ço de radiodit'uslo
aoDOra em freq1i6ncia modulada, :na localidade do Santa F6, Estado
do ParanI..

(18 COIIISSOES DE CItIlCIA E 'lECIlOLOGIA, COMUIfICAÇlO E
IXFOIlI!l'l'ICA; E DE COIIS'l'I'l'DIÇ1O E JUSTIÇA E DE IlEDAÇ10 (All'l'. 54))

Senhom Membros do Conaresso NaoiOlll1,

Nos termos do l1'IiIlo 49. ÍDciIO xn. combinado com o § 31 do lnÍIO 223, da
Ccmóluiçio FaIcroI, submeto à apr=açIo de Vossu ExceI!Dcias, acompo:ohedo de ExposiçIo de

Moavoc do SOIIhor Minimo de EswIo dase~ o ato COllS1lII1le da Portma r1' 68, de g
de juabo de 1999, qu: ouunga pt:mllSdo i mOMAZEllA. PAVAN Ir. elA LIDA. pm
oxpiorIr, ptIo lft7D de dez anos, Jem dJreito de eoccJusjvidade, serviço de I3diodifilsIo~ em
freq\IeIIct&moduloda, na lo<:aIidede de SaDIaFé. EObIdo do Parma.

Alt. I' FIca oalIxpda pIIIIIiodo à '\BDMAZEU.A, PAVAN ~ CIA L'1'DA. 1*
expIonr, pelo pnzo de d<&__ ...... de lKOkIoiYidode, III\'ÍÇO de ndiodi&uIo __ e:
fleqO&r:aa moduIoda, na locoIidade de SIllIa1'6,EJI&do doPmoa.

l'lriIrafi> ueioo A pIIIIÍIIIO poIo CódiF Bnrdàro c
T............9I5a. I... lUbooqQoara, ....--.. e obrIpçlloo '* oalIxpda .... lIIl
JlIDIIOGI.

Alt. 2'_110 _ produziri deilDIlopis lIJlÓI deIibmçIo cio CoapIIoNacioDa
- UI1lIOI cio..223, t 3', daee-llIli;Io.

Alt. 3' O _ de odeda deeamIIa ciIIla permiIoIo ........ _ &IIÍIIIdo demro d
- dau, • __ da dIla do pullIíeIçIo da cldibInI;fo do que UII& o lI1ÍBO &llIerior, oab pena d_-10_, de pIlIIO clinilo, o IID do 0IIlllrp.

Alt. 4' Esta Pomria 0IIIt&em~ ..data do ...puI>IicIçIo

Amon' 1lS9· C Cni•.

Em 21 de junho de 1999.

EIlcImiDho I'" S...-ia Ma..,. cio~'Pmideme da
R<pIlbliea na qualsubmele à apnclaçIo cio Coepooo Naeiaaa1 o 110 _ da Ponaria ri' 68.

de 8 de J1lIlbo de 1m. que ClUlOIP penrúuIo 1 THOMAZELLA. PAVAN '" ClA LIDA.. pm
explontlOlVlÇO de ndioodilSll) sonora em fr<qtlbcia lIlCld1IIada. .. localidade de Sama fi. ES1Ido
do_

-.
c::e-~

CLOVIS DEBARROS CARVALHO
Chefe da Cua Ci';l

da~daRep1lb1icn

21 de juabo de 1999.
Ao S..s-Il:IciaI) SOIlIlor
Depulado UBIRATAN AGUIAR=Stclmrio da CAmendDI DepuIIdosJA..DF

EMD'S6 (Me
llruiIia, oB do JWlho demt.

COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇAO E INFORMÁTICA

I • RELATÓRIO

De COIIfixmidade com u Ilribuiçõeo ••~ comaidu ....
MiIiJlerio, detcnninou-Io • pulllicaçio da Collconàlaa ri' 016l97-sF0IMC, com ....- •~
::-.çIo de IlIdiodiIbdo lllIIOn tID liajIllmcia modu!IdI, .. Jocoidade de SIllIa Fi, EJI&do do

2. Ae-- EopocW de ÀDiJito NacIoaII, criada pela Portaria rf 63, de S~
......., do 1_, _ pela _ ri' m, de 17 de -.o de Im, dopoiI de __ a
doa""""'1Çio de babiliIaçio • u propDJlU técniI:a. de pRÇO pela 00lllIp da <lIidades pIllIIOIlaIIS,
com obocs\oinaa da Lei ri' 8.666, de 21 de juIlIIo de 1993, e da leIiJ!IçIo especi!ica de ndiodifusIo,
coaeluíu que • THOMAZELLA, PAVAN '" ClA LIDA. obteYI: • maior ponaraçIo do \'IIor
pooderIdo, llllS tolIIlO. estaboI<cidOl polo Edita1, tomIlldo-se UIIDl • veoeedOl& da COlICOtIàIeia.
cooforme ato da ....... Comisdo. que bomoIoguei, hawIdo por bem OUlDrpr • pennissio. na _
da Ponaria UIdwa.

De confonn~com o at1.. 49, lIlCilIo Xli. combinado com o
§ 1" do art 223. da ConstrtuIçIio F_, o E>ccelentlllllmo Senhor~ da
ReIlúbllca sutlmll!8 à CC\IlSldlll'llÇlo do Congr-.o NlIcIonal, lICOITIp8Ilhllclo da
Expoeiç6o de Motivos do ~horMinistro ele Ea1ado dai ComunlcllçOes, o lIIc que
outorga pennluIo à THOMAZEUA. PAVAH & elA LTDA., para explorar, paio
prazo de 10 (dez) lIOOS....... dlllllto de excluaIvIclade, .-vIÇlO de rad1ocllfus6o

sonora em fraqDincia rnodul8da, na loc:lIlkl8de de s.nta F6, Ea1ado dó~llli.

Atandendo ao dIapotrlo no § 3" do 8rt. 223 da ConclitulçIo, a
rnatiria foi enviada ao PocIlIr LegIalativo para • devida apreciaçio, UI'IlII vez que o
lIlD~ proclUZllli efoIilos apó$ a dellbe<aÇIio do Congreao Naclonal.

o MJ1IlJlI'I1IO DE ESTADO DAS COMtltlICA(:ÓIS 110 lIIO da lIIIiluiçIo ...D
CIllIlIn o1ft. 32 do~ doo SlIViças de RIdiocIiftaoIo, ÇIlMIdo poIo Dec:nlo., S2.'19S, de:
.....de 1963, liOGlallldoçlc>doDocnto., 1.720, de21 deJllMlllilo de 1995, ellldo CSIl'"
que.....cio l'rooeao AdDiDitUoIivo., 53740.000320J97, Coocarrfacia., 016l97-sF01MC, .....

POllTAlUAN' 68 ,DE 08 DE junho DE 1999.

Cumpre-nolI, portanlo, opinw .an Da~ t6cnIc:oa e
fonnu ela mat6lia UxnIll1lIa ao _ clMIa ComiaIo. noa l8rrnM do Inclao 11•
• 1... "h", do art. 32 do Regtrnenll:> Int!ImO.

11.VOTO DO RELATOR

A ClU1crga do Podar PQbIlco para • lIXIlCUÇIio de HNlço de
racIIocIifUIlio é l'lI\luladallllloe-n" 52.795, ele 31 ele outubro ele 19133, com e
redaç60 do oec:r- n" 2.108. de 24 ela cIaambro de 1_. No _ em
quMIIo. a THOMAZEUA, PAVAH & ClA LTDA. -... aoa requisllca da
Illgislaçio especlfice a oblave a maior pontuaçIo do vaIor,:lOllclerado, na.18nI1ClS

eslIbelecidos pelo Edltal,~ a~ da ClCll,CClu611clto .-a
oocpIcnç:Io da .-viço de radlodlfuaIO .cnora em hqII6ncIa tnClCIlMda na
loclIIIdIIde ele s.u F6. E8llldo do·.,....

""anüH~ 1lfllCI&IO dlrYe ...... no ND NcrIllalIviiil"
01, de 1W9. cIeIIta-ComIulo. vartlIcii'laa~,COillllDiliae quatpnan
amndidoa fIXkla oa ctftjrioa exigldoa por"diploma regu/anWIW.
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o alo de llUIOllIII ~ •• prinei~ de
OOfl8lIlUaonalidade. MpIlCiMnenle no que .. ...,.... _ .... 220 e 223 da
Conallll.nl;Io F-", • -.aa.. tonnaIiclIIdaa Iagala. _ peIoa qllllis aomooo
I*a I1OrnoIogaçAo dCl _ do Poder Ex8cuIiYO, na forma dCl PI'Djeto de oac.
IAglalativo que ara ~1I1Cl8.

M. 1· ~ lIPID\I8dCI 0_. que..~. Pa'WrIa rf' li&, dali
de junho de 1_. que llIJkllga parmIIeIo', 1'HOM"Z&! ' .. PAVAH & CJ.I\ L-m,..
.-a18lqlknr. paio pruo de 10 (da) --. _ dnIlo de MCluaMcIIocle....
de l'IldIClcII\laI 8CXlOI\8 .... 1mqQIncIa moclUlailIII. na loc:eIIdecIe da ,.,. F5,

EalIIclo dCl~

s.la da Corniuio. emjC\ da \~\da 1999.
I

1jl,: '~\. P\.i".'u_
DI6uiiado ÁTILA LIRA

RAIIMar -I

11·PARECER DA COIaIÃO

A~ di~ a TlICIlCIIQgIa,~ elrlDlmllllca, em
nIUl'IlIa ClIdk*Ia r....- llll;t, epnMIU, Ui....... o~ fwrioIaI dO
fIII*X' 0IP.Md0 • Lia *MInIIIgIm rf 111Ml8, l'IClI tIlmlDI cio ProjIIo di
DacnIo~...,~

e.tiwom prtlIarIIea OI MgUi'llN DIpulIIcICI: luiz~ 
PI'MldInle, N6rCIO RadrIgr.M e Rct*lo Ara1p - 'lI\Cle-PI'IIid_ ArDIdI da
ClIIvIIinI, C'-' Bandatra, e-a SobrInho. JaI6 RocitIe, LuIz McnIIa, Maluly
Natlo. s.nIoI FlIlo, Vk; PIresF-.S6c9lD 8IlotIICI, MIdIkoa, Alberto~
JOIo 1IernIc#1l. 8IMdar ZImbIIcI, s.t1pIio DIlrie, fblIIU Qualraz, Állla Ln.
RIfIII GuIrra, Ft.1lllIlOI iO Jl!l*l, JalVe PIrtIIIrc, JDI6 l'rIInlI, *ÇII Fh.
MarCIIo ElartllerI, NaIIon~ PInhairll lMIdIm, ea.:-t F...... RiCIMIO
NclnlID, NfIIdo~~. YwlnlIan ~_NIIaan Malnr. JoI6
...... AkfteIda da..... MIIIan PeIIIJIno, PI!R ~. WIIW Piltleiro.
PMn WIeon, irtI~ SIM'~ AII*IoD CordI/n). AgrwIdo fIb1Ir. Or.
HIIo.I!u'fpacM........ LuIza EnnIna, l!lIIpó 'IMncIalwla Uncoln PcrWIIL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
I - RELATÓRIO

1. Atravá_ da Manaagem n" 818, de 1999. o PrMklenta

da Flepúbllca lIlI!:li'T*lI ao CongTllIlO N&CIOOII1. nos termo. do art. 4i. lnàao XII.
comblnado com 11 3" do art. 223 da lei MaIor. a Portana nO 68. de 08 de junho de
1999. do Mlniatro de Eatado das Comunlcaç6ea, que outorga permlaalo ,

THOMAZELLA. PAVAN & ela LTOA para explorar, paio pruo de dez an.,..
MlI\ dlralto de axaluaMdade, aervl90 de racIlodlfullo IIOntlra em lreqü6ncla
modulada. na localidade de Santa Fá, no Eatado do Paraná. a regeHe paio

CódIgo Braalleíro d.T~ IM ~.ntH.·. obrlgaç6H
auulllldaa pela~ em tlUU propoa1U.

2. Acompanha a~ pruldenclal ~. de
rnotiYo& do Mlnlatro de Eatado das Comunloaq6M, InIerino.~ i

"A ComIuto Eepacial de AmbIIo NacJoneJ, orlada pala
Podaria nO 83, de Irwar-uo de 111117, IJ/Ierada paJa Portaria
"'79$, de 17 de dezembro da 11197, dapoI. da anaH6llr a
ctocumentaç4o de h.bIfilIJç4o • Ii propoa/U tIcnica • da
pI'8ÇO pala ou/ottlll du antit:Jacln proponen/H, com
obll/MVlnoi. da LIIi ri" 8.656, ela 21 de Junho da 1lill3. • da
lagIaIaç6.o upecl/Jqe de l'IIdIod/IIIdo, concluIa que •
THOMAZEI.LA, PAVAN & CIa LIDA obIw\'W a nlIIior
pontu.çlo do valor ponderado. no' Iam-~
paio EdItaI, tomancJo.u, auIm, • ~ da
Concorrtncla. conforme ato da ComIHIo, que

homoIoguai, ha\'Wlldo por bem outorr1ttr a perrrIMaIo, na
fonnll da Portaria 1ncIuu.

EeciaI'a9O que, da tIC01lXl com o § 3" do art. 223 da
~. o ato de ou/ottlll JfOm8nIe~ lJf8ItoI
legal. apóS 11 daIIberayJo do CongruIIO NIIOlonaI .

"3. Ã..··ooMiSSi.õ....õ·ii": ci~ciA ....e..··TEõNõi:õGiÁ,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA aprovou, por unanlmldada, o ~r
fllvor6vel do FleIator. DepuIado ATlLA URA, _m vuado:

"A outorga do Podar PfJbIico para a fNC~ de
S8fYIço de t'IJdIodIfusIo á ~da paio D«:raIo ri" 52.7Si~

de 31 de outubro de 1963, com a redaçiIo do Decrato ".
2.108, da 24 da de:zembro da 19118. No procoao em
QUtMIIo, a THOMAZELLA, PAVAN & C/B LTDA aIeIXMu
80S Alquialtos da~ Mf*:lffca Ir obte\'W a maior
pontuaçlo do valor ponderado. nos tenno& aatIIb8ItK:iI:J
paio EdItal, tornando-H a vancedonI da~ para
8lqIIomç4o do 18IV/go de fId/fJdifuúO 6OIIOf8 em~
rnoduIMJa na~ de senta FI, Eatadodo~.

A 8lIlUfIa deate proceSlO. deve b8lIHr-ae no Ato
NormatIvo ". 1, da 1m, daaIJJ ComIsaI.o. Verl6a8da a
~.~ que foram lttandIdolI todos Da
crlMrIos axigidoa por" diploma reguIarrrentar.

O alo de outoIf1II obIdaofI ao (XinofpkJ da
~. NplIOIaImenta no que .. ,.. _
8rI#fIos 220 a 223 da~ Federal, • atenda ..
fotrJIaIdade. /egaII, l'IlOt1vr» Pf/IoI quM -- pala
homoIogagfo do aro do Podar ExecutIvo, fI8 lbtmlI do
Projato de Decr8(o Leg/4IBtJvo que ora~"

É o raIatório.

11 - VOTO DO RELATOR

1. Na tonna do arl. 32,111, .Irn.. _, do RegimentO Interno.
compele à COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO e JUSTIÇA e DE REDAÇÃO •
anMa8 doi "aIfl8ClOI conltltuclCllllll, legal, }urldlco, regimental • di tknloa

I4IgIsIatIYa de prtIjeloa.... sujalIos à apreclar;Io da ctmara ou de -
comlaa6ea".

2. o arl. 21 da ConatltUlçlio Federal dispõe que compete ,

Unlio:

"XII - explorar, dlratamante ou madhmte autoI'fzagIo,
concesdo ou pemJIuIo:

a) os S8fII1ços de radIodIfudo SOIIOlII • de~ •
imagens:

Sendo da compet6ncla exclusiva 00 Conçteuo~

(arl.48)
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"XII - eprec/er os etos de concessllo e renoveçllo de
concessllo de emIssora de rád,o e teleVlsllo.·

cuja dillClpllna é desenhada nos arts. 220 a 223, dizendo mais de parto à
hlpóten o caput do art. 223 e §§ 1", 3" e 5":

'Art. 223. Compete ao Poder Executivo outoTrJar e
renovar concesslfo, perm/ssllo 8 8utorizoçllo pero o IJIIrv/ço
de rodlodlfusllo sonoro 8 de sons e Imsgeifs. obsfITVlIdo o
princIpio de compJ8mantenedade dos slstemSll privado,
pl1bUco 8 estatel.

§ 1°. O Congresso Nacional apreciará o ato no orozo
do art. 64, §§ 2" e 4°, a conter do recebImento da
mlInsagem.

§ 3°. O ato de outoTrJa ou renoVllç/fob sOll19nte
produzirá efeitos itJgais epós r:JeIlberoçlIo do Congresso
NaCIonal. na forma dos perágrofos anteriores.

§ 5°. O prazo da concessllo ou permlsslfo seni de dez
anos paro as emi8soro8 de rádIO .

3. Como se constata, a proposição sub examine está
conforma as dlaposlçOes constitucionms lronscntas, não havendo óbice que

wlnere a sua Jurldlcldade li legalidade. estando também atendida a boa
técnica legislativa, observados, outrossim oS parâmetros da Lei Complementar
n" 95198.

4. Nestas condiçlles o voto é pala aprovaçio do presente
Projeto..fie Decreto legislativo.

Sala da Comissão. em -, de -. " ... ". de 1999.

l.t...: I C.·.·<~ ;';
Deputado 'C"SMAR SERRAGLIO

Relator '

m-PARECER DA COMISSÃO

AComissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reuni!o ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos~
Professor Luizinho, Waldir Pires, José Gcnolno, Getaldo Mage1a, J096 Dirceu
eMarceloDéda, pelaconstitucionali, juridicidade e técnica 1egislativado
Projeto de Decreto Legislativo n° 352199, DOS termos do parecer do Relator,
Deputado Osmar Semglio.

Estiveram.pteSeIlleS os Senhores Deputados:

Rooaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, I6dio
Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, EduaIdo
Paes, Fernando Gonçalves. Jutahy Júnior, I.éo Alcântara, Nelson Marcbczan,
Nelson Otoc:h, ZenaIdo Coutinho, Zulaiê Cobta, Cezar Schirmet, Coriolaoo
Sales. Freire JúniOl', Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos Konder Reis,
Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo MagaIbaes, Ricardo Fiúza,
Roland Lavigne, Vi1mar Rocha, Geraldo Mage1a, José Dirceu, José GeooiDo,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary KaIa, Augusto Farias, Edmar Moreita,
Osvaldo Sobrinho, Fernando Coroja, José Roberto Batocbio, J096 AntôDio
Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton XIdz,
Max Rosemnatm,~ Sampaio, Luis Barbosa, José Ronaldo,
Professor Luizinho cJair BoIsonarO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 357·A, DE 1999

(Da ComilsSo de ~ncia eTeeAOIogia, ComuicaçioeIIformitica)
Mensagem nO 1.157199 •

_ oiO~ úrD aAaocieçAo CorrdIia SIIlIa Ria a8l8Dar seriqJ de
rdxBlsIo aJnUtiia, 11 kx:aIIBIa da SIU RIa da CáIIia, EIIIlo da BaNa; liIról
perecer da CorniIil de CooIIiliiiO • _ e de~ pela~,
~ el6ai:a~ ccnlra os YlD dos DermIdos Professor Ltizillho, Wskir
PiIs, .blé GermJ, Gerido.. .klIé Diteu • Men:elo D6da (reIaklr. DEP, RclBnd
I.av9lel·
(ÀCOMlSSAOIlE~E.KIsw;AEDE~54))

SUMÁRIO

1·~1ri:iII

,Il·NaCcnWode~e_ edeRedaçlo:
•psecerdo ReI8b'
•perecer da Comiaaão

o CONGRESSO NACIONAl. dIIcrelll.

Art. I. E8PfO'I8Clo o llUl a que 18 refln a Portllna ri" 86, de 30
da julho da 1m. que lUIOriU • AIIociaçIo CorruIII*la Santa Rdll • executer
lIrViço de -..ao carnJnII6rlII, pelo prazo de trfta *'0&. ..... dnlto de
~,na~ de Senta RIta de CMoIa. EIlado da l3lohIA

Art. 2" Esta decnIll> legla1alIvO """" em lI1gOt na - de lU8
~.

S* de ComiUIO. em 1~ \ novembro de 1m.

r~~ARAúJO
~~clo

_ trG 1.157. llI! 1999
(00 _ J:DCII'nVO) •

Sul:Dat. A apreciaç&o do CoDtJr...o Xacional o ato cona'tc.to da
portU'ia nG 86, da 30 da julho da 1999. que .utoti",a a
AaBOciaç&o Cc.m:l.tir:La Seta Ri,ta • executar, pelo proo da trb
aDOS, ._ dire.Lto da uclusiTi4ade, aerv:Lço da racl1od!.fuaAo
cOIBUIli't6ria na localidade da Santa Rita de uaa1a, Estado 4a
BlIlU.a.

(18 CCIlISSllU m: CIUCIA E TECIIOLllGU. CCIlJJnC&ÇlO E
lIIFOIlMATIC&' E DE COtrB'fI;tlIÇ&O E JUlITlÇA E IXII REIW;&O (AR'.\'. 54))

_ .......do~NodaaII,

Nao -.. do lIliIo 49. lnciIo XII.~~ o § 3' do Ifti&o 223. ela
CcaIliluiçID FodonL'- à çnciIçIo do V_ExceIiDoiu. áccmpoDbIdo ~~EJcpaoiQIe ela
MoliWI do SaIIIor MiDlIuo do EIlIdodu~ 0110"-" ela fCftIIia rP 16,••
do julho do 1999. quo lIlfllriDa AIIaciaçIo CllIIIIIIIiliri s..1lIla a_,pelo plIZO do_
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___do~1IIVIIo.'-_ .. locaIldadedeS-1Uta

doCHolL_.-'
COMlSlIAo DE Clf!HClA E 'll!CNClI.OGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

do 1999.

~ .
---= \ , ....... -.......

De corllo""ida <XlIII o ar!. 411. 1tIClIO XII. COl1lIlinIIcIo cem o
51" dO ar!. 223. da ConIdtuiçio FIderIII, o~ Senhor PrIIidtnlI da
~~. calMlnçio dO~~~ da
ExpooIÇIode~doBanhorMlnlalrodae-_~.o alo que
"'*>rld • .I\oocloooçID ComunItiriII _ Rlla • __ -vl9D da __

alllIUlll*ia. pelo pnao de 3 (lrta) --. .., dniIO de e>o::IusNldede, ....
locIIIidede da _ Rlla da CMIla. Eal8do da e.t1la.

1111.. lD4 "'-IIC

..... 3D'" jlllho ...1.
AlAIndIInclo 110 diIpoIto no 5 3"' do art. 223 ela ConsbIuIçIo.•

rnDina lei __ 110 _ ~ pera alWollda..,claçlo, uma vaz que o

alo lOIIlIIllIlIl ptOdu2iri lIrello& apóia cIelIbenlçto do Conl/rMaD Nacoonal.

_ vaaa_.__ ,.,. .1,
.. 3.... ~ulIoo 1lI1_ __.~~_lIIaa_......__.._áll ~_.. _

2. ...-.. o _ .. -... doi 6rgIoo __-. u........- _........--.jurIcIoD,._-
......__..U1 U12,dtl••_dol...do~do..... 1lI
_e:--Ia, Dacnlo r112.M5, do:! áll junho dO 1WI•• dIIllOIIlIO
__.... - ....- -r111t1.doO .. _ ... _.1lIM_a-.o _.-. _.__
3. ~_llI__ of.do~22lldac:..-.-'D'"

............-- PllICUri - .............. do e:e.--.ranDrlIIa_"_'D_"'__ lla__'"

-.xM31-'1lIM"'-DIigom.

c~ porlanto. oplner lCill<a DO lIIpecIOI licnlOOO o
_ da rnalina lUbmatide 110"""" _ Co_. nos tarmoo do ll1ClSD n.

alr_ "". do ar!. 32 do Ragrmerio InIlImo

". VOTO DO RELATOR

A autorizII9ia do _ Público '*- a lllC8CUÇio de seM;O

da radlDdIIutio ccmunIlária , l1I!llMda pela Lai ri' 9.el2, da 19 da 1'aYnlro de
19lMl. No prcc.aoem~,a~ Ccmtnlália _ Rlla a18ndeu _
~ ela lagIaIaçio -"<a • !Dl _ poro oocaaIÇio do .....,;o de

~ """"""*- na _idade daSonla Rlla de CMM. Ealado ela lIahIa.

Aan6liae _ pnx:8SSO__,_ no Mo _ ri'

01, de llll1fl. _ eom.Io. V«JfIc:ada a documentaçio. ccnalalamOI quo foIam
-.a_ DO crIIM\oo lIdgicIoa por_diploma~.

o atl de outorga obedeeAI: 001 principia0 de
~. npaaalmente no que te .... _ arIIgos 220 a 223 da

ConI!ltUIcIoF_.• a18nde .. formalidades 1egaIis••t1lÕlNoa pelos quais~

Nl 1" É aptQ\IIlIo oato. QUO te ratera a Pcdant ri' M. da
30 de JuIlo.1. QUO __• AaacCltçIo Com<MlIria Santa Rrlt. 0l00CUI8r
MI'\IIÇD de lIICIiDdlfuúD <:OIIOJlllljrio. pelo prazo de 3 (lrIoo) anoo, .... _ de
_do. na__de _ RUde CiuIa. Ealadode Bohot.

M:2" EIlo _1agItlat!Yo entra tITl vigor na doia de _

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Il" , Dl!1_

Apmyt ° ato QUO .UIOnza •
AuocIaçIo ComunIt*la Santa Rlla •
Dl<tClJla, "MÇO de radlodlIulio
CClfllUr1Il8ria. .... Iocaildlde de s.nta
RU da CiIsla,~~ BahIt

pala hamDIc>gaçio do alo do Podar Elc8cutNa. na fonM do Protelo de DecreIo
l.egioleúYll que ora ____

SalI~ CmnIuIo. emf.I~ 1999

/ Em ~ di .,.,., do 1999

Dl!! 30 DE =110 Dl!_

~PrIaoonr-;".
_ ...._~do~__..

........... _ • .-..C__ NIlIiotoI o110_"Panaritrl- 116.

... Mdojoloa ... I"'....._.~e-ia__.__...

..........__Io<..-...__...c-._..._

~1."a:I••I.

AII."A_Ioe_. __o----_ goOgIlIIcao 1'1"1lCl'1ft • lonDoIudt _ .w!1·12'W•.- •

hclI*de"17,f_
AII. ... _._ ...... _Itgelo -.,do~

.........~ _ •• 311*,_22I_~.devendO ir1IC'Mr • .-c:u;Io do

.........._ ...._"__...~ ...~doMDdie~

AII."._..-..çto ..... La!,.,. t.l12. da 1....__clt 1"',"
........__...-.._.. ".1.11.-.

o~ Df. DTMlO DAI COMINICIU;OB. no ..... 1UU-.çlIos.
_0"'-"""""10. 1t1lo Dto:tlIltll'2.115. da 3 do""""'''' 11l111.'_"_o__.__Il'~31_,_

AIl.1I_.~~_RlIo"",,_nolluo__-- _.__..~_ ..-.- ............._ 00__.. _......-_-
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111· PARECER DA COMISSÃO

A ComlssAo "" CIinc ." Tecnologia, Comu'"caç1o e Irtormãtlca.....
l'U1JIc Clllln*ia raJll'ZlIó8 Iqo, apnl'IIlU, "'1IllIlIlIlllII1, c I*"""' favcrjyeI do
_ Depulado J.... Melo *MInIagem ,.,. 1.157199, ncs tennos do Pmjoto de
Deaato legI_vo que "I"H"ta

e-am~ OS Hgulntal Deputlldos Luiz Plauhylino •
PrMidenla, Nkao RodngueI e Robéno Araújo - VICll-PI'NldenteB; Arolde de
Oliveira, c....- Banda.... CoraucI SObrinho, JOI6 Rache, L.w: _1'11, Maluly
Netto, Santos Filho, VIc PI_ Franco, Sd<gIo Barcellos. Medo!toI. A1borto Goldman.
Júlie 5emeghInl, SahIador ZJmbaidl, SampaIo Dória. Romeu QlJ<llroz. ÁllIa I.lra,
RaIaeI GuomI. F_o Pinto, Jorge Pinheiro, Joo6 _. Marçol Filho.
lAarClIlo BarbIet:1. N.1scn Proença, Plnherra '--'<lIm, Geovan Fllrtu, Ricardo
NoronIl!, Aril&>lo--:r,*,,1m ~. Yvonl~on Gonçalvu, Nol*,," Mouror, Joaé
J",","", _ de JIIIUS, No!son Pellegnno, Padnt Roque, WaIIer PlnMro.
Pedro WiIoon, lris Simlles. SII.. C_, AIbiIrico Cordeiro, Agnaldo MlJ1lZ, Or.
Hélio. Eto'lpedes Mrranda, LuIza Erund'"", Bispo Wanclllrval e Llncoln Por1elle.

Sara da CornJuI? ~10 da novtmbro de 1999

~~
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

TllI!ll-SlI da PI'Cjeto de Decreto Legllllatlvo, de aulcnll da
CcmlUAo da CiAncla e Tecnclogla, Comunlcaçiio e Jnlõnniüca, que lem ceme

esccpc aprovar ate do Pcclar Execut1vo

A propoSição aplOVll o ale a que se refere a Portana rf' 86,
de 30 de julho de 1999. que autoriza a Assoclaçáo Comunitána Santa Rrta a
executar selVlÇO de mdlOdllusAo comunrtána, pele prazc de três anos, sam dlRlIto
da exctulllVidade, na localidade de Santa Rita d. Ch",a, Estade da Bahia.

De compelêllCla conclusiva dll& ccml!lS6ell, a Mensagam n·
1.157/99 fei apreCIada pnmllll'llmanle. ne mente, pela CemmsAc de CI6ncIa e
Tecnologia, Comu",caçiio elnfonnlitica, que aprovcu paAlClr favcrável,

~e ...lal6nc

11· VOTO DO RELATOR

Conforme detar'",na o Reglmanto Intamo da Câmara dos
Daputados (art 32, 111 al, cumpre que esta ComlSSâo de ConstilUlçáe e Justlçe e
de Redação se pronunae aClll'Cll da ccnsliluclonal1doda, jundlCldade e técnICO
legislativa da proPOSlçáO em axame.

A propcs1çáe atende aes reqUISitoS ccnsliluaonalS formaIS
relltíVca á ccmpet6ncla legislativa da Unilio fi às alnbulÇÕeS do Congreaso
N8Clenal, nos lermos dos albges 49, XII e 223 da noss~ Lei MaIor,

A mat.na é de compelêncla exclUSiva do CongtMso
Naclenal. sende c proj8!o de dllCl'8te leglslaliVe o Instrumento adequado.
ccnfcrme precertua c art. 109 do Reglmlll1to Interno,

Obedecidos os reqUISitoS cons1lluclonals formais, podernca
conllt8lllr que o plOJeto em anállle nIo contmna preceItOS cu pnnclpoce da

CcnstrlUlção em VIlJOI, nada havendo, POiS. a objetar no lceante à sua
constrtucoonaHdade mallnal,

A téclllca legislatIVa e a Rldaçá,o empnlglld8ll p8l8CBm
adequadas. c:cnfom1and~ p81fettam.nte às ncnnas llII8be11lCld8ll pala Lei
Complementar n" 9$, da 1998.

Isto posto, nada mais hallllndo que poua obUr _
trBmIlação nesta Casa, nosso \lOto é no sentido da cens1Jt1lclenaUdade.
Jundlcldade e boa lécnlca legislativa do Projeto de Decreto LegialatJvo n" 357, de
1999.

SIIa da Comlulo, em f,l) .7 da 2000.

-:~
m-PARECER DA COMISSÃO

A'Comísdo de CoIIlItituiçIo e II1lltÜ;a li de Redaçfo, OIIJ.
mmiio ordinária realizada boje, opinou, cootta OI votos doa DepaIados
Professor Luizinho. Waldir PiteI, 1016 GaDoIno. Geraldo Masda,losé Dirceu
c MarocIo D6da, pelaCOIIItitucioDaI.i~ e técDica IeiWaúvado
Pi:ojetó de Docreln Legislativo ~ 357199. DOS trJní'Ills do perecer do R.c!llor.
Depntado RoIaDdLavip,

Estiveram.ptCIClIIICa Os Sc!IIules Depulados:

RoIlIIdo CézaI: CoeIbo - Pmidcntc, TnaIllo LcilIo. l.écIio
Rosa e Ary Kam - Vice-PrcsideoI.eI, André BeDassi, Caio Riela. EdIIardo
Paes, F«DaDdo Gooçalves, 1utahy 11b1ior, L60 A1cAIDra, Ne!&on MIIcblzm,
Nelson Otoc:h, ZenaIdo Coutinho. ZIJId Cobra, Cemr ScIliImer. CorioIaDo
Sales, Frcite limior. Geovm Fraitu. Hlmriqllll EduIIrdo AMs, MeIIlIea
Ribeiro Filho. Osmar SorragIio. a-to ViIIDIII, AnI6nio Carlos Kmidcr Reis,
Ciro Nosucira. Darci CooIbo•.1aime MaztizII, P8ula MapIhIcs, RiclKdo Fmza,
RoIaDd LavigDe. ViIDlar~ GtnIdo Mapla, l0i6 om:eu.101é GeooúIo.
Marcelo D6da, Waldir Pires. Ary K-. Augusto FIrias, Edmar Moreira,

Owi~, f_~J~ ReM Biochio, Jlé~
Almei~ ~~B, Rc.1i~ lJiaoo BMr, A)in~
Max R(IlB, rttmliool ~o, UI • J~ Rtm14o,

Prof~_eJ~

~

&m~ ~!0CfJ
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 360·A, DE 1999

(Da ComiJsio de C~Dcia eTecnologia, Comunitlção eInformática)
Mensagem nO 1.170199

~ OfiO que úriZa • Astociaçio Culttnl e de ConW:aj:io Comooilália de
CnnbeI • llX9CUllIr lI8Ivíço de raciodifuskI OOlTKJlliláríll, na locaid8de de C8r8mbeí,
Eádo do Paraná; tendo perecer da Comietlt:l de C<lnaIílliçlc eJuIIiça ede RedatAo,
pela CClIIIíU:ionaid,~ e Iécnk;a legiIIativa, cootra os voils do&
DIpDOOI ProIeIIor Lui2WIo, Wllkir Pi'M, JoIé GIrlofno, Geraklo Magela, JoIé
Dirceu eMIrcelo Déda (1'llIClr. DEP, 0Imer Seri'IQlo),

t). ca.IISSÃO DE COHb'T\TUK;ÁO EJum;A EDE REllAÇÂO (ART. 54))

SUMÁRIO

1·~1riclal

11· Ne Comiuio de Cordiição eJUItiça ede Red8çio:
•pncerdo RelIa
• plIl'ICllr da CornisW

~ • """"'"". pelo ptl10 de trfs &DOS. .... duIno de .lCcluaMdode. """1'0 de _
_ nalocalldodedeCanmbe>.EIUdo 00_

Ilrulha. 25 de agDsto de 1999

~~4
I

EM'" lU IIIC - llde aqcat.c de 1119

~lIIlI!IO__ dlRepUbIico

_10:>'I~ di VOIII E!><cIIinaIloncIusI POl1lnl~ 123 •<II11dO
Iqolto di 1119, pala qual ..- I AucaIçIo~ • de Ccmtalil:açIo
c:c.n..- dae- '''''''-0 __ dO _ -.na~ ..
~,~dOP""""

2 SUbmeOdo o aul.dO 10 ex8m1 das órgAos cornpMIntH deste MlriÃk'tO .1'ccncIuoõn!l:nmno_ <leque. sob 01__.)IJIicIoco. I__

_ • Ildgtnau dO !Ao ~ 9612. da 19 <11_... dlll1l1l1 doR_ do l!IM;<>
di -.,C_ ljlftlWdo paio DocrI4o ~ 2e15, dlS di runIlc di 1_ I di
_~do""""_.lpIllYIdIpailPo<tltil~191.dl6d1_"1l111l.
que l'II;IIm. mIIIin. o que me~.~ neM: a.rmosdl PortaM induaa.

3, E-..çc quo. do ...,...., oom o 13' do Ilt 223 di ComoIIIuiçio F-. o.... di..-raçIo Ioog-. lpOS -.çio 00 Congrauo NIcoonoI. 1*1

onda .- _ tNlCIIl*>l\todo O .-..elo IID. IlCOr/IPIfll1IdO do _..,A_ ~

53704ll.oo11_, _Iha """ ongom

oCOHGRESSO NACIONAL decrllla: DEI'"

Arll'é~o"'.que.. "'.-"ri'123,de
11 de lIlloaIO de 1_. quo ...mrIza. AIIoc:1IlÇIO CUlUIlI • de~
Conulol6tlo de c..ent>el • __ -..;o de ..-.ao COIIlUflil*Ia. pelo
prazo do Itte 1IrlOI. ..." donlIto de elICluIlllld&c», no 1caIl~ d8 CorombeI,
E"*lO do Pnnã

pUlIIceçIo. ,
_daComlUroo em10de(T del999

, (\",.
~clO

KDllGDI K'lt 1.170 I DE 1999
(DO POIlZII EUC1nXVOI

o~ DI! ESTADO DAlI COIIUIlICAÇ{JEs, no _ di _ nbiç6II.
_ odill>DOOO,,"_ID 11.doDoc:lllo~:uJ15,do3"jlftlO"'II1ll1•• _ ..
_oquo_do,,-_rfom.oo.l1011__

M.l'_'~ CUIllnI. da~~ dO e-i>oI.""" _ no Ruo__• ~ m. _ De. canwo~T_ 0«*0, no _ dO

~. e-to der PMaM,.~. pelo~ • trW ... um diraICl dIt~._do__'--_
Art. ,. EU llóOItDÇfoo-*pala LaI rfo' m, dO l' do r- dO 1"', lIlo

~.....~.ncxmascon.,... lta...

Art.:f'''_I\OI_._oomo_~~
....- -""""' com _ .." 24"e6'!O'S • IcIlQOlUdo .. 5(f'(fT'OYW. - •

~dotB7.VMlU.

Mil' EoIo aIO __ p<Odu2ri _ lIgaos apóo~ do~
-.__do 1y do 111. 223 de ConobJIçiO._.__• .-u;io do

Hl'IIçO no ..... da _..-._de'" dO l'UbIIOIlI*' do'" do-..;to

Att. e E.nl Pon.na..ma em VIgOt' NI dmI dtI lua pubiclç:lo

AYlIOn- 1 337

ilrPlLa. 25 de agosto de 1999

S__ta • I.Pr.cU~o da Coagruao hciaoal o 81:0 const.ant..da
'ortar:La nl 123, da 11 d.. agosto d. 1999, qu.1 autori... a
.....cc:L.çlo Cultutal • d. CClWD1caQlo ee-un1Uria ca c.r"'! •
.xectItar, ..-10 p%'aso de tra. UloO., .-. db:.í:to d• .xclus:Lvlda4a,
.."i~ de ra4106ituAo ecaurd:ttr:l.a na 1aeaJ.itla4e d.A C&rilJllbeí,
_do ~.ra"',

(U caasaoa IIE CllllCn I: _n, CllIMCIaçAO li:
X_TICA: li: llX CClC1I'rI'l'UXÇAO li: JllIl'rIÇA li: llX UIlAÇIO (....... 54»

-..Moa>iIn>ado Coosr- N.....w.

MoI U!l'lDatl da lf't1IO .049. mcuo xn. comba\ado eom~ lmJ'I :!!3. da
C-..IçIo F__.~ di V."... _ ~ deE.polOÇlo'"

_ do 5oobor-.. oIe l!IwIo du C.....-.;6es. o ao-. dap~~ 1:13, de

11 da..- da 1999, .... _ I AsIociaçIo CuhunI • do C-...:açlo C_ de

EotamuJho a au. SeeretanI Measqem. do ExceJemsamo Senhor Pra&deme da

lt.tp)bIíet, na qual tut.Ku &~ do CODIftIIO Naaoa1 o atO~~ rrt 123.

da 11 da _ d. 1999. 'l"" lIllOriD I~ Culnlnl. di COlOlIIllCÍçio COlOlItUW1& de

c.r.no.a •.-""'IÇO dl! ra.bodifilJlo <OOUlniria ftl loeaIida<le de CUIIIlbot. Estado do

P....
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COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLCIGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁllCA

I-RELATóRIO

De con!ormldade c:om o art. ~9, mcllO XII. combinado c:om o
§ 1° cio 8tl. 223. da ConsbI\içIo FedenII. o ExceIentiSllmo Senhor PresidonIe da
República submete il CO!lIlderIçIo do Congreaso NaCIonal, ac:oll1llllnhado da
Elq>os:çlo de MoIJv05 do Senhor M,I1l$lrO de Estado das Comunx:lIçôes. o ato que
autoriza a As&oclaçIo CultlJral e de COlll<lmcaçio Comunrtána de Carambei a

.-utar SlllVIÇO de racllodlfulio comunitária. pelo p<I%O d. 3 (trá) anos, um
dlI8IlO da elCclualVidld., na \OCalldade de Cammbel. Es1&do do Peraná

A1andendo ao d"flOllO no § 3° do 8ll 223 da ConstrtU1çlo, a
mlllina foi enviada 80 Poder Legls!alJvo para a deVld. aprecílçlo, uma vez que o
ato lOlll8l1I8 produziti efellos após a dehberaçlo do Congresso Naclonal

CUmpre-I1OI, porlanto. opinar sobre OS aspectos lécnlcos e
formals da nÜátima submebda ao exame deaIa eomlllio. nos termos do inClIO 11.

alr_ "h". do ar! 32 do Regl/lMlnto Interno.

11-VOTO DO RElATOR

A autoliZaçiO do Poder PClbIIco para a execuc;io de 8llIVIÇO

de mdiodJlualo comunitána li regulada pela Lei ri" 9.612. de 19 de f1lVeIlllIo de
1998 No plOCI8AO em quealio. a AI&QCIIlÇiio Cu\lullll e ~uniéãçlo
Comu1liljria de Carambel atendeu 801 reqwltos da JeglolaçIo eepecifica e foi
autortzada para exec:uçio do MMÇO de radlOdlfulio comunrtána na Iocalldada de
caratnbef. EatlIdo do Paraná.

AanáIín deite p<OCeUO dllVll baear... no Alo NormatIVo n
DI. de 1999. desta Comiuio, Variftcada a docUmenIaÇio. comrtalamos que fOl1Im
atendldos todos·os crttélIoft 8lOgldOS por e"" dopIoma .-;ulamenlllr.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" •DE 1'"

Aprova o alo _ au10rlza a
Auoclaçio CutttnJ e d. ComunocoçIo
Comunrtána do Corambll • 8lOlCUlIr
_ de llldlOlloludO comullJljna. na
localidade de C....mbal. Estado do
Par.ná

Ar!. l' ellI'l«lVIdO o alo • que .. roIere a Porlolno 11' 123, da
11 de 19C1Ilo de 1999, QlllI au!lllJD a Auoaaçio Cuitullll a de ComulllClçlc
C",",,"1tina de COllImbel a -. _ de radlodlfuolo comun-. poIo

pram de 3 (trb) ._ aam d/tllIIo de oxcluantidada. na localidade do CIIlImbel.
Eolado do Paranã.

Ar!. 2' Esta dtlClOto Iogilt.tiv<l ontnl om vigor na dita de ....

111" PARECER DA COMISSÃO

•
Sala da Comlulo, ~Oda"""""""de 1999

~l~'OARAúJOPTclo
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

I. Através da M.nsagem n' 1.170. de 1999. o Presidente
da República submete ao CongI1lIIlO Nacional. no. termos do art. 49. inciso XII,
da Lei MliJor. a P"6rtária n'123. 'dlf 11'"d. agollo d"'1999. do·MintSltttd. Es!lIdo
dai Comunicações, que aulotlza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE

COMUNICAÇÁO COMUNITÁRIA OE CARAMBE[ a executar pelo prazo de Ués
anos. sem direito de .xclualvxlede. serviço de l1ldlodlfusllo comunrlárla na
localidade de Cammbel. Estado do Paran•• a l1Iller·se pala lei n" 9.612, de 19
da fevereiro de 1998, leia subl8Q1lantea. nus regulamentos e norma.
compIamenlarets. dispondo ainda o .It. ~. d. Portaria que o lIfo llÓ produzirá
afIJ!lDI l"fIaI. após dellbera"o do CongreslO N.clonal. nos tatmOll do § 3° do
ar!. 223 da Constltul"o. devendo a entidade Iniclar a axacuçlo do sarvlço no
PlUO da ••• m....s a conlar da data da publlcaçlo do alo da dellberaçllo.

2. Acompanha a mensagem praldenclaJ exposição de
motivos do Mlnlslro d. Estado da Comunlcaç6M. que elciaraee:

'2. Submetido o aaunto ao ela/me dos órg~ol

competemea daIIe M1nJstjrio, 111 com:Iull<laa fomm no
••ntido de qua. sob oll' aspl!Ctos t6cnlco e [urkifco. a
mencionada entidade satl.faz ai eJaglnclea da Lal n'
9.612. de 19 de feVtJffJlro dtJ 1998. do RlIfIIJlemento do
S91Vfço da RadlOdlfu.40 Comunitária. aprovado pelo
DeCllllo n' 2.615. de 3 de [unho de 1998. e da norme
complementar do mesmo serviço, aprovadlJ pIJ!s PottIJria nO
191. d. 6 de .gosto de 1998. qua l'I1gem a matdrl•• o que
m.l.vau a .utorlzd-la. nos termos da PoltlJlfa Inclusa.

3. E.clareço qua. de acordo com o § 3" do 8It. 223 da
Con8tJtulçao Federal, o eto dtJ .utorlza"o llOIlIenttJ
produzirj IIfeltos lllfIala aPóS dell'bera"o do CcngffJaso
N.clon.I • •..• · • • ..,..............................................................................................
3. A COMISSÃO DE CleNCIA E TECNOLOGIA.

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA aprovou. por unanimidade. o parecer
favorável do Rel.tor, D.putado GERSON GABRIELLI. assim vazado:

"A .utonza"o do Poder PlÍbNco para a tJ)(tJCUÇIJo dll
..lVIço de flIdJOdlfuS40 comunitária li ragul4da pala I.IlI n'
9.612. de 19 d. fevereiro de 19911. No ptOCtuo em
qu••t~o. o AssocIaçlo dos Moflldores do Lotaalllllnto
Jardim SanttJ Ana. altNIdeu a"" ttJqul8ltt» da /sg/~ç40
e.peclfica 11 foi autorizoda pafll e".cu"o do serviço de
radlodtlull4o comumtAna no localldede de Maceió. E_o
d.A/agOft••

A anlilí.e deste proc.sso deva OO"o,."e no Ato
Normativo nO Dl. de 1999. d.sta Coml.silo. VtJrlffcade a
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IloctJmf1ntllÇlD, CMIJÚItlm06 que ftwcm ltendIdoIJ todos o.s
<:nIMos IXIgIdoa per_ dJp/ome~

o ato de outorge obedece _ pttIl:lpioa dI
t:onatituclon.brie,~ /lO que .. ,..,.,. _
artigos 22D I 223 de ConstIuIt;fo FedtwI, I etende li.
tormtJlldede. tegeIe, /IlOfM>I pem queiI _ pele
IICm<JIoget;Io do AIO do Poder ExecuIJvo, na frJrme do
l'rojeto de Dectato Ugis/etMl que _ ~.'

E o relatóno.

li" VOTO DO RELATOR

1. Noo fonna do Ir!. 32, 111, lU".. I, do RaglmenIo lrumo,
"""'IlI'Ia • COMISSÃO DE CONSTITUlçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃo I

IIlllliae dOI '8IplIC\oI con.tItuclonll, legal, lurIdIco, ~imentIl • de t6cnIca
legislatlvl de projetos... suJ.1lca • apteci&çIo di CIma.. ou de .uas_o.

2. O Ir!. 21 di Canatiluiçlo Federal dlep6l que compete à
UnIio:

"XII - explorar, dImtamenIe ou mediante aulDrizllçIo.
"""cesslo ou permIuio:

.) OI leI\'I908 de I1Idladlfulllo _ • de llOlIS •
lmagen.:

s...eo da CCftlPllI'neilI exAlIuJift Iio CClftIlMHO N8cIonol

"Ar!. 0(8 ..

XII - apreaar 01 alO& de conllll88lo • ranovaçlo da
o>nCUllo de IIlÚIIOI'Il d. ridlO e tIlIeYlaIa;

OlIje.diI<:lpIiD& 6.~,,""'.22l}. 1.223. dlzendo.-..de. perto •
hlp6lHe o ceput do lIlt 223 e §§ l' e 3':

'AlI. 223. Compete ao Poder Executivo ou/oIJ1N •
raFlO\lllr concelldo, perm/aIjo e auIalzIçto pari o llflllço
ch< l'IdIod1fUdo lOtIMI • de __ • /megeIIa, oMeIWdo o
principio dI ~ritKllKM em alltemas ptfvedo,
pubIlco ••*taI.

§ l' O C/lIlgteIIso Nacional apI'MlIIn o 810 no fNl%o
do att. 64, §§ 2' e 4', e COll/8I' do reoeb/nlento de
-1lNfllIIII·

3. Como se ~, a ptopoeIçIo sub exwnlne ...
coni:lnne ..~ conelllIlcm.- tranacIIIU, n60 h-m 6blce que
Yl*'n • _ Jla'Idlcldadl e 1IpIIdacIe, 8IIanda tMnI*n aIendIda a boa
"'=nIaa legieIatIva, oburvedoa, outrouim, os~ di Lei Complemelllet
n" llIlIG8.

o( ~. condiçlSea, o voto ti pela aprovaçlO do ProjeIo d.

Decreto LeglalriJo n' 360, d.191lll.

Sala da Comiulo. em .':" de .-: )...~.I_ de 2000.

m-PARECER DA COMISSÃo

AComissio de Coostituiçio eJustiça e de R.edIçio, lIlI1
tuiio lWlIiDíria tII1iuda boje,~ cootlt (1$~ dos J)qaiàl&
Proi:su Luizinho, Waldir Pires, 1até GeDoIao, GcralOO MaFIa, 10Ié DiceIl
eMEdoD6da,pcIa~,i~e li6I:U:&\er;islltivaÔl
Pmjdo de Decreto IAeáIatiYO n' 360199, IlOl t«moI do pcecer do ll.e1IIor,
Dep.iadoOlmat~.

EItiwnmpreICllteS (1$ 8enbcRs JJq!Ilados.

RluI.do CézIr CoeIIlo - Presidet*, lnaIdo I..eido, IécIio
Rosa e hy Km - Vice-1'residellteI, Andlé Beaassi, Caio Riela, EdaKdo
Paes, FelIIlIdo Gooça1ves, JuIahy JiDiar, L60 AIcimala, Nelson Madleraa,
NeIJOI. Oàlcb, ZeaIIdo Cootinho, ZuIai! Co1n, Cezar Schimler, CIxíoI8l
Saka, Freire .hilior, GcovaIl FreiIas, HemíqlIe Eduardo ANa, MeIdeI
Ribeiro FiIbo, OsmIr SeaagIio, Reaato ViamIa, ADt6aio Carlos IoIder Reis,
Ciro Nogueira, D«ci Coeiho, himeMms,Paulo Map!IIies, Riclrdo Fi6za,
RdaILa., Vilmar RoehI, GeoIdo Mqela, JOIé Dilecu, JOIé <:lenomo,
MEdo D6da, Waldir PileI, AIy Km, ADpsto fKiu, EdIIIII: Moreid,
QmIdo Sobdnho, FenIIDdo Coruja, JoIé RoberIo 1Islchio, JOIé AIlt6Iio
Almeida, Séqio MiraIIda, Bispo Rockips, LuciIDo Bivar, AyrlOD Xedz,
Max Rtemwm,' . , Luis Bcboa, JOIé RoaIJdo,
Probat' LuíziIlbo eJairBoIIooIro.

COELHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 367-A, DE 1999

(DI CoIIIlIIio de C"1hda CTCCIIOIogIa, Comulcaçlo CIIformítlca)
Menslgcmn' 753/94

SUMÁRIO

\"~kidII

K" Na CctríIeiode ConIlü,;Io• .lusW,;a ede RedI;Io:

"pncIl' cbR*lr
•pn:erdiComiIIio
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pwbheaç;;o

o CONGRESSO NACIONAL decreta

An. 1" É aprovado o ato a que Sf! rofere e Portana n' 600 de
15 de agoslo de 1994 que renova. por dez anos. a partir dll 20 de fIlV&l'tl"O de
1989 a pemllssao outorgada à RádiO Castelo Branco LIde para explorar Sllm
d"erto de exc!uslvldadll. serviço de radlOdIfusAo sonora.em freq~nCla mOdulada
na CIdade de 0lvln6pol.. Estado do Mmas G9lllIS

Art. 2' Este decrélO legislatIVO entm em \/Igor na data de sua

Sala da Comissão. em 17 de nove'!!bro de 1999

MENSAGEMN" 753, DE 1994
(Do Poder Executivo)

{;:'~c.~ >e \.<-<Ií1~06 J.:~ lH.IMe cIJ- 1.2, ~

;'$ • ~ .. <:U.. J."I'1U. eLo ~h.o-... J-I..\.vW"t;:"

al:..~~~~

lXCtltr.Usu.o Senho:, PreSIdente da lcpúblu:a.

Sub•• to 1 .pucuqlo de VOI.a !:r:cel; a a ulchu
POU.u. n2 50Q. o. ~~ cl. a;aUQ d. 199' -.. ual fia0""
I. pe:.lIalo oucol'Jll1a l RAIU,O CuuJo IrUe'G Lt4a. ,ara exp!al'al'
1f:fVIÇO d. radtodifu.l.o .onora 111 fr•••••ci.. ..••H.. 11& ciéll.iit
i)lvlnopolh. !.'do ae Minai Gnais.

o. 6rlla. Cotl'''''.'.' d••u Kl!Ust:ino
••nifutana-u sobre o p.di4o. con'&'tI'IHo-. dn'U...nu ifllU'vhlo
:1« acordo CD'" & 11.lIh;:lo apUc6nl. o 1II"••• le\OOIIJ • dererir o
:,.qult:'1I1ento de reno"'açlo.

:.. '!scl ..u~o que. • •• UrMa tio I 3140 &l'C. :.1, d.&
Canstltu1çio. o ato de nnoyaçlo I__te .rllHl.stri. .lei".1 'elton
"-PÓS delibna;l.o 40 COftSUUO Mala..J••1.1'..... 'OUCIUo uja
t:'U:"Ml:-n."CO c nhrlll0 ato. ac~.""•• 'o Proc•••o Ad.lftlstrauyo
nQ :l.91ü';.ODOD':-/90-3L qu. lhe deu CU,,,.

Submete ã consJ.de:::ação cio Conqrflsso Nac1ona::' o ato

constante da Port!.ria n9 600 ~ de 15 é.e agosto c''B
, 994, que "Renova 8 perJUssão o.:.tor;a.da 'i. R1.DI~

CASTELO BRANCO I.TO.n..", para explorar, ser.:. c:z.reito

c1e exclusividade:, serviço de =aâJ.dci:-.:.sio' sonor!.
em :::reqüir.cia moci~lad!1, ~e c1ó.ade de D1.VinÓpoli&,

~staão de MJ.nB,6 Gerais. Porurb nQ 5DO • de ~! d. AeOlt.O el. 1"4.

e~s COMISSO:ES DE C:ZNCIn :: '!':EaOLOG'i;"', COMUKICAÇAo

::: !t~ORMATICA; ~ DE C~~S'!'!TmcxO :: JOSTlCA E: ü:: ~
DA<;Ii.ol

o Minl:n,ro d. !s~&Il6 4..s coau.nicaç&.Sa no uso de suas
1t::'ibUlC6es. eoafctr•• o 4h",olto no att 6l:l. lnc::isl) 11. P:O Dtcreto aO
Ia.066. clt ~6 dt janeIro de un. I tendo e. viua o 4UC canst& 40
:-:-OCtIl:O nQ 1910ot.OOOO...,ItO"':U.

Se.~horesMembros do Congresso t';aclona! I. E. S O L V !.:

Nos termos do arugo 49. inCISO XII. combtnado com O § l' do anigo 223. da

Consutuiçto Feder1l. submeto à aprel:llÇ1o de Vossas Excel!nClI.I. acompanhado de ExpoáçJo de
Mouvos do Senhor Ministro de Esado das Comumco>l5es. o alO COl1SWllIl da Ponana n' 600. de

!5 de 3gostO de 1994. que renova a pent11SSl0 outDrJlda I W10 CWelo I3I'11lCO Ltda.. para

i le~o.ar. da .cordo coa o art. 33. 1 3D. cla Lu nQ ".117.
Q& : .. 4••SOItO d. 196%•• ,aftn dt 20 ~h ft••ruro cll 1919. a
per.ISllo outor..-d" 1 I',ho Canalo I'r&ftll:o Ltcl&.. '1.1& Portaria ng
116. da 14 d. f ....ruro d. un. ,ara Iz,lorar. .,. d1Ui~o de
u.elulhidact... nnll;D da radlodUuslo IOBara '._'l"I'IlIl1l:lI aDCiulal1&.
n& cidade a. D''''186,011 •• ~sudo da Ihft&l Gu.n.

explorar. zn dimto de exclusIVIdade. seT\'I.ço de ndlodifUSlo sonora em fMq6fn:tl modu1ldL na
CIdade d< DiVUlópobs. Estado de Mllw Germ

l:. I. neclIIclo do .er.,.,co. eUJa outorla e rt"oval!a pc; .5ta
Porc&:,!". 1'1'.1'-"-6 ,elo C6di.tt Braalleiro dt TehcOJlUnlca,.lI.. :eu
sub.ellu.ftIIU • sel1s rtllula.tlntos

de 1994.

l\. ~SU. Portaria e"trari eo \"1&11: na "'U, 11. sua 111I.~LI:.c.lo

b=1::1bo a tua Seatum a McmaJltlft f10~ StMor Pm:oaJ.u. Ct

lepdblc.l~ de~ de \10C1\'O' cio Se.nnor \i1n!JO'o de Emdg d:U;

C~llqua1Sllbns1ttl~doCOllJft:UONaaorll1ollOCCirUWlt.edaPtctlnln·

600. de 15 de lJl)S&O de 1994. q~ TmOV& I pmnlIdo l31lUlrJId& llUf1to CUWo Brwo L.l4a..
,.. apkln:r la'YJÇO 1St rWodúusIo soeaa. em r~Dãcl. rncduLJ4a. UI C1dIde de D1Y1ftÓ9OhL
lIodo di M!-.JGeniL

AVJSOr.": ::; ·Su?ARJC.Civh

-.:.-;,::.=.~::.-:.=.......
I~"'-..=:.:.~~I' __.. t ..

e-~..-~ .... ""'... foTrWIW.
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I. RELATÓRIO

De col1lorm1c_ cem o art 411 Il\C\SO XII combinado com o
§ 1· co art 223. da Conll1tUlÇio Ftldaral. o ExceIentlUlmo Senhor PreSlden\!l da

RepúblJca suOrnele & AlACIaçlo do CongrMSO NaoonaJ por melO da Menugem
n· 753 De 1~~ o ato que renova e pormllÚQ~. MOlo CASTELO

BRANCO LTOA pma e:>cplorar. na CKIadtt de 0Mnáp0IIs. Estado de Mma GeraIS
HlTI lllratlO De edusMeada !e<'I1ÇQ de I'8dlOdlfusio sonora em freq06ncJI

rnodulads

Alelldendo ao dlSPQSlO no § 3· do art 223 da COnst1llJlçiO a
móIl'IlI fOI elMtlda 10 Poder LeglSlalIvo pera a deVIdaa~ uma vez que o

110 somente prod\lZltll tfMos apos a detiberllçio dO CongreIlCl N8ClOnaJ

Cumpre.nos ponanto opmer lebre OI upeclOS leol'llOO. e

formal. da rnatena SUllI_ ao exame cesta ComlllSio nos termos do lTlClSO li
ahnea "h" do art 32 do R~lmento Intllrno

11· VOTO CO RELAT~

o proeeuo de renovaçAo de outorga requerda pala Racho
eaat*l Branco lida .~ da lWVIÇCl de radiodífulio aonora em fr8q06nCl8
modulada na _ da DMI'IÓpOIlS Esttldo ce Minas GeraIS. encontrlI-H da

lICOlllo cem a pril\lC:Il legal e doeulT*Ul atInen18 lO prooeetO renc74léno e os
dOCUmemos )Untados IIOS au1DS lndlcam a regul8ridIde na execuçio dos lllIVÍÇOII

da_rIudo

Tce:las as~ da RllIOIução n· Dl da 19QO dastI'
ComlMio foram ala"dldR e os documentos JUrtados 80s lutos .ndocam a
~ulandade na execuc&o dos servIÇOS

o eto da renovaçAo da oUlOl'ga Ot>aollC2 lOS pnnclp+os de

COOSIJIUCIOnahcltlde e.peoelmente no que se retere .101 lI1IgClS 22D a 223 da 
ConllllulÇio Ffldaral R __ ã. f$" .Iodades iIIgaIS mOllvOS pelos qua.. lIOlllOS

pela homologaçio do ato elO P, .....:xacuI1Vo. na fonna do Ptojalo de Dacrato
lAgISIaIIvo que oraapI~

Sala de CO\.ern.:25 da.....aw.'\.:;de 19~

~:
Deputado DE A.eRElJ

~

diter\o da 8lCCIUI/VIdaCle l8MÇO da radtO<!l!uaio lOtIOl1I em fraqü6noa modul8dll
0& cidaDe da DIV<l6pohs. Estado da Molas Gerats

pUbl~

11I- PARECER DA COMISSÃO

A ComilÃo de C"ncia e Tecnologia Ce>rnunICaÇiO e InIormatlca em
...unllo ortlltlâna realIZada nDjIl. lIPI'CIVOU lMlalll__ o paI'KeI' favoravel do
R_ Deputado Jose de Abreu aMensagem no 75319<1. nos termos do PfClM.O de
Dec18IoL~cpe~.

EslI\WIIRl pre_ os NglJlnlu DepulacIos: luIZ Plauhylino •
PIUIden\ll Ilcbéno Ar..:.jo • VlC8-Pruldent.· Atclde da Oliwlr8, C6Iar BanclH'&
Corauc> lIcltlnnnc> JoH Rocha. LuIZ MoreI,.. PIlJllerneY A\ItIInO. SarllDS nho. 'lio
PirM Franco .10M Melo. SirgIo Ban:elloll. Joeé de Amu. .11:1100 Semegt\'tlI.
SaIvtIdor ZImboIklI,~ D6na, Romeu OuemlZ. Áltlll Ln Wehnton Fagoooes
Franclllbrllo Pinto Jorge Plnhell'O, .10M Pr1IInle. Ma"çal Filho. Marcalo Barbten.
NelIon PrDInça. PlnhIiro LandIm. JoIi \ncIlo. Luiz Bl!IlIncourt. Geovan Fr8i1aS
An\flnIO Jcaquim Araúlo. RIeardo Ilan'os NeIIOn Melnr .IoIIé Janene Almeu:la da
.-.. BaI:*. Padre Rocpe W_ Pinhelro. PtIdro WlIeOn. In. Sim6K. Albenco
CortliJIro. AQnII/dO Mlnz..~ Mlrrda. Gtvalci:l CwrnbIo LulZa Enrdn
BIspo w.neIarval e LIOCOIn Portalll;n-

8alII aa COITlIUIo. em 17 da novembro de 19S9

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATORIO

A ComIUlo de C"ncia e TlICllOlogla, Comunlcaçio e
InfoImjbca dHta C.... na forme regimertal. elaborou o presente Projeto de
oecr.m ~lalallvo no 3117, de 1999. para apmvar o. ato que renova a parmiMlo
outorgada a Rádio eas.lo Branco Llda.. p8rJI lIlCplorar HMÇO de radIodifudo
lOIlOnI llIl freqil6naa modulada. na clclaae de Divlnópols, EIIIdo de MInaI
Geral•. peIc prazo corT8lpOndenle a dez anos, a partir da 20 de~ro de 19&9.

o pmcepo folllllCllmlnhldo • _"Comluio para &lJlI

~ no que se ra1Iere ao tern600 do inc:iIo III do art 32 do ReglmenID
Interno

11 •VOTO DO RELATOR

Embora o pmo de vIg6ncia de fllllO'IaçIo de outllfga

ora aprovado JÍI se encontre vencldo, nIo hil ccmo Imputar reaponubilidada a
em_ plIIa moroeldtIde do Podar Concedente DHta rorma e por conaidenlr
que o prqlllo em __ fMI)el\Il • boa Ul<:nica Iagl&latlva • contempla os

reqlMiIoII~ de jundlcldade • CONl\ltUCIonall. O _ voto 6 por_

aprovaçio

PROJETO ElE DECRETO LEGISLATIVO N" .DE1H9

Sala ela ComlUio, em;/,3 ele c.ll.. de 2000.

Nt. 1· ~ apn:l\IIIdCl o110 a quoI.~ a Portana no SOO. da
15 da agosto da 1lli4 que _ !XII' 10 (dez) ...... a pedlr da 20 da fwvanootO
da lQl1g a~~. _ e-ll!anCC.Uda. pera BlCPkn<. Mm
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ill-PARECERDACOMISSÃO

A Comissão de Conslltuição e Justiça e de Redação, em
reunlilo ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados
Professor Luizinho, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José Dirceu
e Marcelo Déda. pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
PrQÍjOi'o de Decreto Legislativo nO 367/99, nos lermos do parecer do Relator,
Deputado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados'

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitilo, Iédio
Rosa e Ary Kma - Vice-Presidentes, André Benassi, Cmo R.1ela, Eduardo
Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy Júmor, Léo Alcãntara, Nelson Marchezan,
Nelson Otoch, Zenaldo Coutinho, Zulai. Cobra, Cezar Schrrmer, Coriolano
Sales, FreJre Júnior, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves, Mendes
R.11Jeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato V,anna, Antômo Carlos Konder Reis,
Crro Noguerra, Darci Coellto, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo FIÚ2a,
Roland LaVlgne, Vilmar Rocba, Geraldo Magel.. José Drrceu, José Genoino,
Marcelo Déda, Waldir PIres, Ary Kara, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Osvaldo Sobrinho, Femando Comja, José Roberto Bateebio, José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda. Bispo Rodrigues, LUCIano Bivar, Ayrton Xerêz,
Max Rosenmann, Themístocles Sampaio, Luis Barbosa, José Ronaldo,

Professor Lulzinho eJ12'

Sala da~mis , em 29 de~o de 200;

~\,,~Ç)QO()
Deputad RONALDOCEZARC~~

PrestdentU

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 36g.A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE CIÊNCIAETECNOLOGIA, COMUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)

MENSAGEM Nº 935/99

Aprova oalo que outorga permissão àFundação Dom Avelar Brandão Vilela, para executar
selViço de radíodífusão sonora em freqüência modulada, com lins exclusivamente educativos,
na localidade de Salvador, Estado do Bahia; tendo parecer da Comissão de Const~uição e
Justiça ede Redação, pela C(Instilucionalidade, jurtdicidade etécnica legislativa,contra os
valos dos Deputados Professor Luizinho,Waldir Pires,José Genoíno, Gera~o Magela, José
Dirceu eMarcelo Déda (relator: DEP. ROLAND lAVIGNE).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54))

SUMÁRIO

I· Projeto Inic~1

11· Na Comissão de Consliluição eJustiça ede Redação:
parecer do relator

• parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAl decreta.

M 1° É aprovada o ato a qua sa refere a Portatfa n" 64. da 7
de Junho da 1999. que outorga permissão a Fundação Dom Avalar BrandAo Vilela
para executar, pelo prazo dEI dez anos, sem direito de exclusnffdade. serviço de
radIodifusão sononl am fraqilêncta modulada. com fins excluslva"","lll educativos,
na localidade da Salvador. Estado da Bahia.

Art. 2'1 Este doasto leglslabvo entra em vigor na data de sua
publicação

Sala da Comlssilo. em 17 de novembro de 1999

D:;ZU~
PreSIdente

MENSAGEM N2 935, DE 1999
CDO PODER EXECUTIVO)

Submete à aprec~açAo do Congresso Nacional o 1'3:1:0 cons'tan:t.e da
Ponar:La n2 64, de 7 ele Junho de 1999, que Qutorqa perJD.1s$iiAo à
FUNDAÇJlO DOM AVELAR BRANDIO VILELA para executar, pelo prazo de
d.ez anos, sem. direito de II!xclusiv1dilÕe. 5ClJ:V1ÇO da. radiodifusão
sonora em freq(i6nc1Zl modulada, co~ fins axclusivanlente
e:ducat::Lvos, na localidade de Salvador, Est:ado da Bah:La.

(AS ~OMISSOES DE cItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇJiO E
INFOmu.TICA' E DE CONSTlTUlcAO E JUSTIÇA E DE 1lEDAÇJiO (ART. 54) J

Senhores Membros do Congresso ~aC1onaL

'\os termoS do anlgo Jtl. mC15D XII. combmado com o ~ 311 do amgo ::3. da

..:;,:1 =~::lernl. submeto il apreciação de Vossas E'(cc!encl!s. acompannado de E'l:poslç!o de
Motl\os 00 Senhor MlIustro de Estado das Comumcações. o ala constante da PonlU111 n': 64. de 7
de Jtllmo de t9Cl9 que outorga pennlssão 3 Fll'.,"DACÃO DOM ~VELAR BRA~DÃO V1LELA
para e'<ecUI:lf. pelo prazo de dez anos. sem dIreitO de: e""clusmdade servtço de raalodlfusão sonora
em rreauencln modulada. com fins exclUSIVamente educamos na Ioeahdaae de SaI,,·adoT. Estado da

Saiu.

CONsrnmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULDIV
Da Orgaruzação dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder LegIslallVo

SECÃOIl
Das AtribUIções do Congresso NaCIOnal

Ar! 49 E da competência exclUSIva do Congresso NacIOnal
I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos internaCI00lus

que acorretem encargos ou compromiSSos gravosos ao pammõnio nacional.
l1 - ,utonzar o PresIdente da Republica a declarar guerra.. a celebrar a paz.

a penmur que forças estrangeiras trnnSilem pelo lerntório nacllmal ou nele
pennanecam temporanamente. ressalvados os casos preVistos em leI complementar:

0.0 o" O" ••••••••••••••••••••••0 •••••••••

XU • apreCIM" os [tos de concessão e renovação de concessão de emIssoras
U'" -,dJD e tel~.vlsão;

'{lI1 - ""colher do,s tercos dos membros do Tnbunal de Contas da UnIão,

TITIJLOvm
D. Ordem SOCIal

CAPlTULOV
Da Comunicaçilo Social

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0 0'0
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An :123 CQmpme ao Poder Execuuvo outorgar e renovar concessão
pennlssào e aUlonzaçfto para o ServiÇO de radiodliiJsAo sonora e de s,ons e Imagens
ob.ervado o pnnClplO da complementandade dos .lStemas pnvado. publico e estatal

§ )' O Congresso NacIOnal aprecIara o ato no prazo do an 64. paragrnfo.
20 e 4C1• 3. contar do recebunento da mensagem _

§ 2' A não-renovação da concessão ou pemussão dependera de aprovação
de. na mmuno dOI' qumtO'l do Congresso NaclOnlll. em votaÇão nommal

§ 3' O ato de out,)T!!a ou renovação somente prodUZira efeitOS JegalS apo'
dehberação do Con""esso NaclOnlll. na forma do. paragrafos antenores

§ 4C1 O carlcelameolto da concessão ou penmssão. anteS de vencIdo o prazo.
depende de deCIsão JudICIal

§ 5' O prazo da c.mces5ão ou permlssàO .era de dez anoS para as emlSSO,,",
de mdlo e de qumze para as de teleVIsão

R:uiIO DI(W:or.l. de Cmaclcil 1.. e =:1nSfenM para. a Fundaç10 NO!li~ SenMt:I. da Penha. do EspinlO
Santo põlra e.'(olot:lr' sem dl1'CltO ce e:scluslvlcl&de. seMÇCI de Dd:od1fus1o sonora em m:quenclJ.
-odul~~ ru cld~e de \rnona. E.sw:lo de S~O Paulo A pemtlssão. 01'3 renovada. somente proounra
~leltOS lC;;:l1S :1005 d~hbernç:lo(10 ConGT'cm f'.,llClonnl ros termos do § 3" do an. 1:3 da COnstituição

,-_ 64. Processo ti' ~0640000215191 Out0rg3 perm1lSlo a Fun~ Dom Avellr Bnnd10 Vllela. p:tra
~'(ecut:u' pelo pr.azo de dez anos. $em dJ~lto de exClUSiVidade. setvIço de radlodifuslo $onora em
m:al1êncl:::L modu13ch. com fins e'óc!uslvamenre edue:wvOs. rt4locallliadc de Salvador. Emdo da BahtL A
permlssào 01':1 OlJto~,dn !ro:mente produzl1'a ei'eno5 legul!li anos dehbernç[o do Con~o Naclon:tl. !\Os
termoS do q ::- do art :13 da. Comutwçio

PIMENTA DA VElGA
MmlSfro Ó:l.S Comumaçôes

BrullUl. JO d~ :runho de t999.

DECRETO N" 52.795. DE 31 DE OUTUBRO DE 1963.

APROVA O REGULAMENTO 005 SERVIÇOS DE
RADIODIFUSÃO

REGULAMEI-ITO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

TITULO V
Do Processan'H'nto para a Outorga de Concessões e Pemussôes

CAPIT1JLOI
Das CondIções iniCIaIS

A.rt r; t) eulta} ~era daborado pelo \.h0l5tenO das lômumcacões
obse('\'n.d~s tle~tre uutIOS os segumtes demento5 ~ requl':::ttos necessanos J

fonnulnção dilS proposiM paro a l:xecuç<1o do ser. IÇO
1- objeto da ltCIUlÇãO.
II _... alormm1YTO da outorf!a de c,mcessão ou penmssào.

E..(cel~nllSSlmo St:nhor Presloen!e d3 RcouhIlCi.

En~mmno a '-'OS'l:! E:'(c~h:ncl:::L Oprocesso AdntlntsttnllloO r' ~0640 OOO:!.7S"9:.
de: Intercue dJ. FUNDAC.-'\O DOM AVElAR BRANDÃO VlLEL\ OOleto de pernlluão para. eucuW"
serviço oe r.1aIOdlfus50 sonom en (reqUtncl::l, modul:J.dJ com fins t:'(CJU51"''lI.ment~ ecuc.:allVOS n3
locahd:lde d:: Salvadar fuWio dA Boha

De :loCOmo com I) nn 13. I; I'. do Rey.uI3.mento dos Sl:l1'\1ÇOS: de R:lCIlodtfusio
aorovll.do pelo Dl!cret:o ,,' ~:! 79~ dI: 31 de oumoro de lq63 !.om:l rta:tÇão ao Dtcreto n':! 108. de 2~
clt d~emDro de 1096 MO o.:penom d~ edlt:l.l J outOfgJ. p::Il'~ ê\l:euclo de $c"\1eo áe r::lcllodlfclo com

lno;. C\.Clus\ ... ",mcntC COU~ltVO~

Lumore reUl1l~f qut 1\ peoldo cncontr3 SI: de...,o:tmenle IlUmtldO de acata0
J ;lSIP'ç50 :lpl!!:n'" ti dcmon5'lr::tttl1o possuir :l. enudJáe 3S /:lWl.hfic:l.l;õcs e;,(lgWas p:3.tII a e:a:uÇio
:;0 [} que me levou i1 OUtorgara permlsslo. nos lermoS 0:1 Inclua PolUn:L

.. E.sc.i.:Jrcço que. nos termos do i:)Q do an ::: dn ConstltUlçào. o :110 cL: outOfk"
somente produ:tlm efeno'i leg:tu; :IDOS delíben:u;âo ao Congresso l\,olClon:t1 p.ua ond~ whcl10 1eJ3
~nc:tmtnr:lQO o retendo :].to neomp:lnn:aao do nrocesso que lhe o::u otlçem

l{esDClIoSameml:

i - _-I L
PIMEf<,T' DA \lEIGA

c:;.{tnISlM de E!tllOO d:is domunu:ncôct

Art ..\.. Esta Pormnn entra em vigor nn. efat:l ce SlIIl pubhQÇAo

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICACOES. no uso d. 'WIS arnbu,çOe"
considerando o dISpOSto no art 13. § 1~ do Regulamenta dos SetV1ÇQs de Radtodlfu.são. aprovado pelo
Decrelo n- S~ 795. de 31 de oumbro de 1963. com a. redIçlo do Decreto n~ :LI0S de 24 de dezembro
de 1996 e tendo em VIm. o que consta do Processo Admlmstrauvo tf! 50640 000275'91. resolve

A,rt, l' FIca oUlorgada pennl5Sio a FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO
VrLElA par;l e"lCecutnr. pelo prazo de dez:mos. sem dnelto de exClUSIVIdade. ser'VIço de r.uflocbfusão
sonora em freqUêncUl modulada- com fins exclUSIvamente educanvos. m locnhdade ~ Salvador
Estado ch BahIa

An 1~ A peml1sS!o ora omorgada rcger-se~a pelo CócUgo Bmdetro de
Tefecomunlc:IÇÕcs fels sUDsequentes. regulamentos ~ obnglÇõe5 JSslUllIm pela Outorgada.

Art. 3 I! Este:1to somente produ:zmI. efeitos lept!li apos deltbemçio do Congresso
NacI0n:l1. nos termos do q 3'l! do ano~ daConstlmlçio

III • condições de pagamento pela outorga
IV • tipo e caractenstlcas tecmcas do semço:
V - localidade de execução do servIço.
Vl - horano de funCIonamento.
VII· prazo d :orcessão ou permlssào
VII1 - rew;;r.•J a ""!1U1amentação penmeme.
IX - prazos ~. .eOlmentO das propostas
X-sanções:

. XI· relação de Jocumentos eXIgtdos para a afenção da quahficação
conomlcn-financelTa. da bablllt.'lçãoJuridlca e da regulandade tiscnJ.

Xli . ..luesltos e crttenos paraJulgamento das propostas.
AIH - prazos e condIções para mteI1Joslção de recursoS
XIV • menção t:xprcssa quando o servIço vIer a ser execurado em

localidade S1mada na Froxa de FrOllleml.
XV - nos casos de concessão. mmUta do respectIvo contrato contendo suas

clausulas essenCllUS
• "( apu/" WM reda,atJ dada p~Jo Ot:cre.tn 11' : JOH dI! 2-1 I J /WÓ

~ l° E dlspensav"l a Iiclt.'lção para outorgo para execução de servtço(lõ
radlochfusão com fins cxclttslVamente educauvos

* § '''com redaçâo dada ne/o Dtcrtto n" 1,/08 Jtt 2.J 12 /996
~ 2' '" do.::umentaçãO referente aos mteressados na execução do seMço

menCIonado no paragrafo Enlenor seriL no que couber. o. mesma prevIsm no an. lS
deste Decreto. acrescidas d.1S exigênCias constantes de normas espeCIficas.

* $2 0 r.om rtdat;ãn ,Iada pl!W Decreto n" :./úR dI! 2.J. J:: /09{,

Ministério das Comunicações

PORTARIAN" 64 DE 7 DE

r\ ... lson-l.006-C eml

Senhor PnmeJTD Srcrerano

JONHO

BlUtha.

DE 1999

de Julho de 1999

GA.BINETE DO MIJIo'15TRO
i?oR'I.N'IAS D!: 7 o!: J".J'1-."bO DE: 1999

:-r 62 • Processo nlt ~Ji560 000407;94 RenO\'L de :1COrdo com Q :ttt 33. § 3·. da Let n" 4 117. de 1.7 de
:lJDIW de 1062. gor dez anos. a plrm de 17 de Janeiro de 1995.:lo pemllsslo outorpda ongn1!lIWnen!e 2.

Encammno a essa. Secretanll \tenS:lgem do E,...celemtSSlmo ~ennClr PreslOeme Q3

RtpuClllc.1 na qU31 submete a 3DreCI:lçào do Congresso '\tlClOnll.1 o ato constante 0,1 POnln! n~ 64

de i de Junno O~ looQ que ourorg:l pemllssio II Ft"-"ACÃO 00\1 \\'ELAR BRA'l:DÃO
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VILEL.1,. para e"teOlmr ~em dlrcno de c\cluSl\ Idade. senlço de rndlOdttusào sonora em treqüêncla

modulada.. na localld3de de Salvador Es.tado da BahH!.

o\tenClosameme

C=-c.
CLO\ISDEB~~

Chele da Cua Cl\ll
da Pre'iIOenCla da Reouohcil.

-\ SUB. E,ceiêncla o Senhor
Deourado L131MT~;>. AGUIAR
Pnmelro ~ecretano da Câmara aos Deoutados
BRASII,H-pF

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1_ RELATÓRIO

De confonrudade com o art 49, inCISO XII, combinado com o
§ l' do art 223, da ConsbtUlção Federal, o Excelentlsslmo Senhor Presidente da

Republlca submete a consideração do Congresso NaCional, acompanhado da
exPOSiçãO de Mo~vos do Senhor MInistro de ESlado des Comunicações. o ato que
outorga permissão a FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO VILELA, pera

executar. p.lo prazo de 10 (dez) anos, s.m dlrerto de exclUSIvidade, serviço da
radiodIfusão sonora em freQúàncI3 modulada. com fins exclUsIVamente

edUcatiVOS na localidade de Salvador. Estado da Bahia

Na ExpoSição de Motivos o Senhor MInistro esclarece que

"Cumpre ressaltar que o pedIdo encontra-se
devidamente Instruido da acordo com a legislação apllcavel
demonstrando possuir a entidade as qualificações eXlguias
para a execução do servlç.o, o que me levou a outorgar a
permissão, nos termos da !Oclusa Portana "

Atendendo ao disposto no § 3' do art 223 da ConstitUiçãO, a
maténa fOI enV1ad3 ao Poder Legislativo para a devida apreciação. uma vez que o

ato somente prodUZira efe~os apos a deliberação do Congresso NaCional

Cumpre-nos, portanto. opinar sobre os aspectos tecOlOOS e

formaiS da maténa submetida ao exame desta Comissão. nos termos do lOCISO 11,

alinea "h", do art 32 do Regimento Interno

11- VOTO DO RELATOR

A outorga do Poder Público para a execução de servIço de

radIOdifusão sonora com fins eoucaovos e regulada pelo Decreto n' 52 795 de 31
de outubro de 1953 com a redação do Decreto n' 2.108. de 24 de dezembro de

1996 De acordo com estes mstrumentos Jundlcos, a outorga de permissão para

execução de ServiÇO de radiodifusão sonora com fins exclUSIVamente educalivos

independe de edlml

No processo em questão. a FUNDAÇÃO DOM AI/ELAR
BRANDÃO VILELA atendeu aos requisItos de legIslação espeCIfica. InclUSive do

Ato NormatIVo n' 01, de 1999. desta _Comissão, e obtave parecer favorável da

Fundação Roquette PlOtO

o ato de outorga obedece aos pnnClplOS de

constltuClonatldade especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

ConsbtUlção Federal. e etende às formalidades legaiS, mollvos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo. na forma do Projeto de Decreto

LegislatiVO que ora epresentamos

Sala da ComIssão. em:1de o;,z..,. de 1999

DeDU o GIV....LOO CARIMBÃO

~-.. "
/~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N' , DE 1999

Aprova o ato que outorga permissão a
Fundação Dom Avelar Brand~o Vilala
pera executar serviÇO de radlOdlfusã~
sonora em freqúênCJa modulada, com
fins exclu5lVamente edUcatiVOS, na
localidade de Salvador, Estado da
Bahia

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art 1° E aprovado o ato a que se refere a Pcrtana nO 64, da 7
de Junh;> de 1999 que outorga permissão a FUNDAÇÃO DOM AVELAR

BRANDAO VILELA para executer. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem dlre~o de
exclUSIVidade serviço ae radIodifusão sonora em freqüênCia modulada com fira

exclUSivamente educativoS na localidade de Salvador. Estado da Bahia

Art 20 Este decreto legislativa entra em vigor na data de sua
publicação

Sala da Comissão em .. ide~'::"'c,rde 1999

Deputad~~---- .::-----

111 - PARECER DA COMISSÃO

• A Comissão de CiênCia e Tecnologia, Comunicação e Informabca em
reUnlãO ordinária realizada hOJe, aprovou unanimemente o parecer favoravel do
Relator Deputado Glvaldo Canmbão a Mensagem nO 935199 nos termas do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta

Estiverem presentes 05 seguintes Deputados LUIZ Plsuhylmo:"
Presidente. Robéno Araújo ~ Vice.presldente Arolde de Oliveira. Casar Bandeira,
Coraucl SObnnho, José Rocha, LUIZ Moreira. Paudemey Avellno, Santos Filho. VIC

Pires Franco José Melo. SérgiO Barcellos José de Abreu. Júlio SemeghlOl
Salvador 21mbaldl. Sampaio D6na. Romeu Queiroz. AtUa Lira Wehnton Fagundes,
Frsnclslônto Pinto, Jorge Pinheiro Jose Pnente, Marçal Filho, Marcalo Barblen
Nelson Proença, PInheiro LandIm, José índiO, LuIZ 81tttJhCOUrt, Geovan Freitas.
AntÔniO Joaquim ArauJo, Ricardo Barros. Nelson Meurer Jose Janene Almeida de
Jesus 8mba Padre Roque. Walter PinheirO, Pedro Wilson in. Simões. Albénco
Cordellro Agnaldo MUnlz, Euripedes Miranda. Givaldo Canmbão LUlza Erundlna,
BISpo Wanderval e Llncoln portalil:it-_

Sala de Comissão. em 17 de novembro de 1999

-1/} ;/;: -)'7r
oepufÍ,(áo LÓIZ PIA<iHYLINO

PreSidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

Trata-se de ProJelo de Decreto LeglSlabvo, de autona da
Comlsséo de CiênCia e Tecnologia Comunicação e Informabca. que tem como

escopo aprovar ato do Poder executIVo

A proPOSiçãO aprova o eto a que se refere a Portana nO 64,

de 7 de junho de '999. que outorga permissão a Fundação Dom Aveler Brandão
Vilela para executar. pelo prazo de dez anos, sem dlre~o de exclUSIVIdade,

serviço de radiodifusão sonora am fmqQilnCla modulada. com fins exclUSIVamente

educatovos na localidede de Salvador, Estado da Bahia

De competênCIa conciuslva das comIssões B Mensagem n°

935/99 fOi apreciada pnmelramente, no ménto. pela Comissão de CiênCIa e

Tecnologia, Comunicação e Informa1Jca que aprovou parecer favoravei.

Éo relatóno
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11· VOTO DO RELATOR

C')/lfarme determina o Regm,ento Interno da Câmara dos

Deputados (art 32. 111. ,l), cumpre que esta Comissão de ConstrtulÇào e Justça e

de Redaçio se pronurlCle acerca da constr!uclonahdade. juridlCldade e técluca

leg'slabVa da proposlÇAo em exame

A proposIÇão atende aos requisrtos constrtuciollllls formaIS
relatIVos a competência leglshtllva da Umão e as atnbUlçOes do Congresso

Naaonal. nos termos d,~s artlgD!l 49, XII e 223 da no.sa Lei MaIOr

A maténa e da competêncta exclusIVa do Congresso

Naaonal sendo o P"0j6to de decreto legislatIVO o Instrumento adequado,
conforme precertua o ar! 10ll do Regimento Interno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 373-A, DE 1999

(Da Comiuio de Ciência er_olozia, Comuaicaçio e1J!0rmítica)
MeDsagem n'1.I39199

Aprova o ato que autonza a AaoaaçAo da Rádio COmunitána AIl&malMl FM a executar
serviço de~ cOfIxJnilária, na localidade de GuaraIuba, Estado do Paranâ; tendo
parecer da Comisalo de CooeIiluiçAo e JusIlÇ8 e de RedaçIo, pela conslkucionalidade,
jundlCldade e téallca legislativa, contJa 06 voIos dos Deputados Professor Luizínho, W8Idir
Pires. Joeé Genoíno, GellIIdo Magela, Joeé DIrc8u e Marcelo Déda (relator DEP. Osmar
Serraglio)

{À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54})

Obedectdos OS reqUiSItos constrtuClonals formaiS, podemos

constatar que o pl"Ojeto em análise "ao contrana precertos ou pnnc{plos da

ConSlitu,çáo em VIgor. nada havendo. pats, e objetar no tocante à sua

Cl)IlsbtuclOnahdade matenal,

SUMÁRIO

A lecmCB leglSlatva e a redação empregadas parecem

adequadas conforma,'ldo-se pllffeltamente às normas estebeloodas pela LllI

Complemerrtar nD 95. ele 1998.

hllo posto. nade maIs havendo que possa obstar sua

tramllllçáo neste Casa nosso voto é no sentido da constrtucionel,~.de.

Jund'Cldade e boa teer,lCll!eglslabva do Projê!O de Decreto Leglslabvo nD
: je

1999

l>ala da ComiSSão, em 1"\ J ;) ~'1 de 2000.

'-"/ ,"

~\ /V
Deputado ROLANO LAYlGHE

~~/

1- P_lniciaI

11· Na Comissão de COlIIIiIulçio eJUItiça ede Redação:

•perecerdo ReIatof
•perecer da ComissAo

oCONGRESSO NACIONAL dea'ela:

M. lO Éaprovado oalo aque se refenl aPortaria rf 95, de 30
de)Jhl de 1999, que aulcriza aAssociIçlio da Rádio COllUlitliia AI\emalíVa FM B

&XlICUIlIr eerviço de radiodifuBlo CCII'lIliIária, pelo (XlIZO de três anos, sem dieilo
ele~ na localidade de Gunlr.bI, EsIIdo doPaná.

M. 2" Este docnIto Ieglllotivo entra em viQor na dela de sua

Ill- PARECER DA COMISSÃO 881. de ComInA0. llI'l117 de l'lClY<lITlbro ele 1999

A ComiSSllo de ConstItuIção e JustIÇa e de R.edal;Ao, em
reunião ordInária realizada ooje, opioou, contra os ....otos dos Depullldos
Professor Luizinho, Waldir Pires, José Genoíno, Geraldo Magela, José~u
e Marcelo Déda. pell consntucionalidade,Juridtcidade e tCctuca legislati....a do
Projeto de Decreto Legislatl....o nD 369/99, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Roland La'~gn"

E!õtiveram presentes os Senhotes Deputados'
MEl/5AGEM 111 1.139. DE 1999

(DO PODER EXECO'rIV0l.

(AS COIIISSõES DE CIIIlCIA E TECNOLOGIA. COMlllIlCAÇXO E
DlI'ORHATICA, E DE COIISnTllIÇIO E JUSTIÇA E DE JlEDAÇlO (All'r. 54))

SublMte a. apreciaçl!o do Conor•••o Nacional o ato constante da
Portaria nl 95, da 30 da julho d. 1999, que autori:l& li.
Aa.oelaçlo da RAdio l:ommitú:S.a Alternativa IH a executar, pelo
praso da tra. ano., ... direi.to d. axclusiy1dada, serviço de
radiodifusao c-.nitúi. na localidad. di Guaratuba, Eltado do
Par8D4.

Nos temlOS do ctlzo 49, iDcho XlI, combinodo c:om o § 3" do artilO 223, do

C~ FederoI,.- à apreciaçlo ilt Vosw ExcelbJcin, lCOllIpIllIwlo de Exposiçio de
Motiva0 do Seohor Ministro ilt _ das COIIllllIÍOIÇ6CS o 110 _ do l'omrl& ri- 95, de 30

dejulbo de 1!199, que auIorizR a AuocaçIo da 1Wi0 eom_A1lemIlivaFM a <?teculK, pelo

prIZD elo llts 0Il0I, ..... dlnito ilt exclusividade, lCIViço de radiodlfusIo comuoitiria na localidade

deo-.Estodo do l'&rIIlá.

elo 1!I99.de agosto

R,~natdo Cé7ar Coelho - Presidente, lnaldo Leitão, tédio
Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, Andre Bena!si. Caio Riele, Eduardo
Paes, Fernando Gonçalves, Jutahy JÚIlÍOt', Lco A1cântllJ8, Ne\ron Mmchezan,
Nelson Otoch, Zenaldo Counnho, Zulaiê Cobra, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Freire Júnior, Geovan Frel18S, Hennque Eduardo Alves, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Sermglio, Renato Vianna, Antônio C.dos Konder Reis,
Ciro Nogueira, DarCI Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhks, Ricardo Fiúza,
Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela. José DIrceu, José Geno1ll0,
Marcelo Déda. Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Farias, Edmar Moreua,
Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja, José Robeno Batochio, José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodngues, Lucumo Bivar, Ayrton Xerêz,
Max Rosenmann, lhemistoeles SampaiO, Luis Barbota, José Ronaldo,

Professor Luizmho ., Jair BOiO'.
• o r-

Sala da C . '~lde2000

Deputedo'R N..::.r.OOCEZAR'tOELHO
. Presidente \
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EM". 113 /99-Mc COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA•

BraslJa, 30 de Julho de 1999

1-RELATÓRIO
Excelentisslrno Sonho< _ da Ropubhca,

2. _ Subl1'l8bdo o assunto ao exume dos argios competentes destel Minlst6rio,'n
conck.1sõu fonun no sentKlo de que. sob os aspectos técmco ffJundlCO, 8 mtneKmada entJdade
satisfaz as extginozs da: uI~ 9 612. d. 19 de f.wl'1!lro de 1998, do Regulamento do SeMÇO de
Radlodlfudo Comunlbino. _ pelo Deorwlo ".2.&15. do 3 de jUllho do 19911 8 da normo
complomon1lJr do mesmo S41Mço, aprovoda pela Portarlo "" 191, do 6 do agooto de 1998. qUB
r-gem a materia, o qui me 18\IOU. autcrlz1l..Ja. nos telmos da Portaria lncJusa

3. &cIoroço quo. de acordo com o § Jl do ortlgo 223 da Constihliçio F_, o ato
do Oulortzaçio lOlMIllep_ of1lltoS legllJs após defibenlçio do congresso Na<Ional. p....
onde sol<dto soja oncamllÚlOdo o referido lllo, acompanhado do Proc:osso Admnstratlvo "'
53740 oooo99l9B. qua 1110 dou ongem

De conformidade com Oar!. 49, inciso XII, combinado com o
§ 1° do art 223, da Constituição Fedeml, o ExceIenl!ssimo Senhor Presidente da
República submete à COnsideraçãO do Congmsso NaCIonal, acompanhado da
8qlosiçllo de Mobvos do Senhor MiniStro de Eslado das ComunlcaÇÕé!l. o ato que
autonza a AsSOCIação da Rádio COmunitáRll AltematMI FM a executar serviço de
radiodIfusão comunltària. pelo pcazo de 3 (tr6s) a\'OS, ""'" direito de excIusivJdade,
na localidade de Guaratuba, Estado do Pamlllj. -

Atendendo ao disposto no § 3' do ar!. 223 da COnstrtuiç/io, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo par.l a devida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efertos após a delibera<;Ao do Congresso NBCIOnaL

Cumpre-nos, podDnto, opinar sobll! 0& aspectos téa1ieo!l e
fonnals da matéria submetida 110 mcamll dasta COm1S!!lio, nos termos do IllCISO 11,
alfnea "h", do llll 32 do Regtmento Interno.

PORTAIW\ NO 95 DE 30 DE J1lLllO DEl".

11- VOTO DO RELATOR

A llUlOrizaçIo do Poder Público pm. 11 execuçAo de seMço
de raclioátfuS/io comunltárla 6 lllgUlada pela lei no 9.612, de 19 dll f8Vllrlllro de
1998 No proceoso em queslAo, a Assoc:Iaçlio da Rádio COmunitária A!tematIva
FM atendeu aos mqUlllltc8 da leglol&çIo espeoIlica e follllllonZJlda pllIII elCIlClJÇAo
do serviço de nBdlodi!uslio comunllária na localidade de Guaratuba, Estado do
Paranà.

o MlMSTRO DE ESTolDO DAS COMUNlCAÇOEs, no uso do sua~:
conslderondo li,disposlD nos 0l1Jg0S 10 819 do Decreto ~ 2.615, d. 3 do junho de1ll91l, e tondo em
vista o que consta doP_Admi_ ~53740.oooo99J9S,__

A anáIiae dMte proceuo deIre bI!Iellr_ no Ato NcnnatiVo no
Dl, de 1998, delta ComlUllo. VerilIc:8da li doc:UrnenIaçlIo,~mos que foram
a!IlndIdoI todos 011~ exlgido& por" diplome regularnent8r.

Art. 1· Autonzar a Assoaação d. R*:fio comurutina AltematIVa FM, com sede na Rua
AntIlrllO Alltls Con!a, n' 665, C6ntr0, na cidade do GlUlI"afuba. Esf3do do Paranli, li.-, pelo
prtao de lr6s anos, sem direito de excluvAdade, SerYIÇO de radlO<flfusão comunlti.na naquela
JoceIIdada.

Art. 2' Esta autorização reger-n--á peJIIl.fJl ~ 9 612. de 19 de f......rfllro de 1998. (OIS
subseqQentes. seus regulamentos e normas complemfJ~s

Art. 3- A entldad" fica auterizada a opetar com o sistema Inad1antlJ' loca:Ja.Ido na
• coordenadas geogrtilcas com latitude em 25-52.'40"$ ri longttude em 48"34'26"'#\ utilizando a

"-qG6ncla d. 67,9 11Hz.

Att. 4· Este ato ~om.nt8 produzirá cfertos legaIS após dellberaçiO do Congresso
NaCIonal. nos tenno$ do § SI do art. 223 da Constrtuiçio. d9VMdo 2 entidade iniciar a oXQCUç5o do
servlyo no prazo de seis meses ill;Qntardi data de publicação c10 ato de d~lLbe",ç.io.

Art. st Esta Portarfa entra em VIgor na data de sua pub~cação

O ato de outorga obedece aos pnncipios de
constitUCionalidade, eSpeCialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
COnsbtulção Federal, li atende às formalIdedes legais, mobvos pelos quais somos
pela homologação elo ato do Poder ExecutIvo, na forma do Projeto de Decreto
LegislatiVO que ora apresentamos.

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

-c. CivilAvuo nO 1.305

Em 23 de a~osto de 1999

Scnbor I'nmtiroSecretário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1999

Encaminho a essa Scc:rcta:ria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidcme da
Repllbllca De qual5Ubmete • aproclaÇio do CooJl=SO Nacional o ato 00_da Portarie rf 95,

de 30 de julho de 1999, que autoriza a Associaçlo da Rídio Comunitána AItemanva FM •
exee_, sem direito de exclusividsdo, semço de rsóíodlfusio comunítirla OI IocaJídade de

Gumlube. EsIado do Paraná.

AS..~oSenhor
DqJoIado UBIRATAN AGUIAlt _
=t:Dt"da ClmaradoslJeputados

Aprova q ato que autorí2a a
AssocIação da RádiO Comunitária
AItemabva FM a executar serviÇO de
radiodtfusAo comunMna, na locaHdade
de Guaratuba. Estado do Pamná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta'

Art.l· Eaprovado o ato a que se refeI8 a Portaria no 95, de
30 de julho de 1999, que au10riza a Auoc:laçIo da R61:rIO COmunitária AHemabva

FM a exe<:alar serviço dll. mdlodi!uslio comunitária, pelo pll!ZD de '3 {tr6s)"anos,
l8Il'I dlrado de extlusividade, na ~I<lade de Guar8luIle, Es!lIdo do P8rená.
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Alt 20 Este decreto legislatiVO entra em \llgor na data de sua

publicação.

S.!!a da Comissão, em,tida.lC de 1999

i\). r;z \
~A~~

Relator

JlI - PARECER DA COMISSÃO

A Comis!.Ao de ClltnCla '" Tecnologia, ComunlcaçAo e Informatlca, em
reunllo ordinária realIZada hOje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado BI!,po Wandel'val ã Mensagem n° 1 139199. nO' termo. do
projeto de Docreto L8\liolatrlO quo apresenta

"A autorização do Podar Público para a execução de
.serviço de radfodTfusão comumtBns é regulada pela Lei n°
9.612. de 19 de fevereiro de 1998. No proce!!8o em
queslSo. a Assoclaçllo dos Moradoras do LotfHJmento
Jardim Santa Ana. elandeu aos rBqUlsdos da legislação
especifica e foi autonzada para execução do serviço de
radlodlfusilo comunrrária na localidade de MaceIÓ. Estado
de Alagoas

A análise dssttJ processo deve bas9Br-se no Ato
Normativo nO 01. de 1999. desta Comissão. Venficada a
documentaç4o. constatamos que foram atendidos todos os
cntérios 6xígtdos por este dlp/oma regulamentar

O ato de outorga obedece aOs pnnclplos de
consútuclOnalidede. especialmente no que se rarare aos
arligos 220 a 223 da Con.fJtulçáo Federal. e atende às
formalidades legBls. motwoS" pelas qua,s somos peja
homologeção do Ato do Poder Executivo. na forma do
Projeto de Decreto Legl./atlVo que ora apra.entamos •

É o ralat6rio.

11 • VOTO DO RELATOR

EstJv.ram pl"ll/lllllle. os seguintes Deputados' LuIZ Piauhyllno 
Presidente. Robéno AraújO - V'lC8-PresldMIe. Arolde de Oliveira. César Bandaira.
eoreUCl SobrInho. José Rocha, LuIZ Moreira, PeUderT1ey Av.lino, Santo. Filho. Vic
Pires Franco. José l\1elo, Sérgio Ban:alios. José de Abreu. Júlio Sameghlm,
Salvador Zllnbeldl. Sempaio D6na, Romeu Queiroz. Ablo Lira. Weiinton Fogundos,
FllInCIstôrlIo PlOto. JcI'O" Pu'lhelro. José Pnante, Merçal Filho. MarCelo BarbI9fl.
NelllOl'l Proença. Pinheiro Landim. José IndlO, luIZ BilIancourt, Geovan Frertas.
Anll>nlo JOllqulm Arec:jo. RJCArdo Berros. Nelson MGurer. José Janen<l. Almeida de
Jesus. Babé, Padre lloquo. Wslter Pinheiro. Pedro Wilson. Ins SimlSM. A1bénco
Cordoiro. Agnaldo MunIZ, Eurlped.. Mirando. Glv81do Canmblio, LUiza Erundina.
Bispo WenderveI e Uncoln PortoIa.

1 Na forma do art. 32. lU. alln.... a. do Regimento Intemo,
compete à COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO a
anãlis. dos "aspecto. constltuctonal. logal. jurldlco. "'lIlmeelal e de tAlcnica
l.glslatlva de Prole1o.... sujerto. à apreciaçlio da CAroará ou de suã.

COml"oe."
2. O art. 21 da ConstrtulçAo Federal disptle que compete a

UnlAo

8aIa da ComIPlo, em 17 de novembro de 1999
"XII - explorar. diretamente ou mediante alItorizaçAo.

concesdo ou pennlsdo.

a) o••ervlço. de radlodifu.Ao sonora e de sons e
Imagens•

•Sando daalmpet6ncla exclusiva do COngrellSCl NaCIOnal

"Árt. '48 _ ..

............... .

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO XII - apreciar os atos de concessão e renovação de
conce••ao de emi.sora de râdlo e televlsao;

\_ RELATÓRIO

4 Nasta. condições, o voto é pela aprovaçao do Projeto de
Decreto Leglslal1vo nO 373. ds 1999

§ 3° O ato de outorga ou renovação somente
prodUZirá efeHos legels após dsllbereção do Congresso
NOCJonsl. ne forme dos pemgrafos anteriores.

3 Corno s. constata. a proposição sub exemlne astá
confonne as dIsposJt;óea constrtucmnals transcritas. nao havendo óbice que

vulnare a sua juridlcldade " '"lIalldade. estando também atendida a boa

láclllca legislativa. observados. outros8lm. 08 parArnetro8 da Lei Complementar
nO 95198.

cUJa diSCiplina é desenhada nos arts. 220 a 223, dizendo mais de perto a
hlpóte.e o caput do al1 223 e §§ 1° e 3°.

"Ari 223 Compele ao Podar Executivo outorgar e
renovar concessllo. permlssilo e autonzaçSo para o serviço
de radlodrfusilo sonora e de sons e Imagens. observado o
principIO da complamentariedade dos slStemes pnvado.
publIco s estatal.

§ 1° O Congrasso Nacional aproc/ará o ato no prazo
do ari 64. §§ 2" e 4°. a contar do receblmenlo da
mensagem

de 2000deSala da ComISsão. em

1 Através da Mensagem nO 1139, de 1999. o PreSidente

da República submetE ao congresso NaClona!, nos termos do art 49, InCISO XII.

da Lei Maior, a portana nO 95. da 30 da julho de 1999. do Mlnl.tro de E.tado da.
Comunlcaçlles. que autonza a ASSOCIAÇÃO DA RÁDiO COMUNiTÁRIA
ALTERNATIVA FM a oxecutar pelo prazo de três ano•• som direrto de
exclusividade. SêMÇG de radlodlfusAo comunitária na localidadO de Guaretuba.
estado do Paranã. a 'eger-se pela Lei n° 9 612. de 19 de fevereiro de 1998. leiS
subseqOentes. seus regulamentos e nonnaS complementares. dispondo ainda o

art 4° da Porlaria que o ato s6 prodUZIrá efertos legaiS apó. deliberação do
Congre.so NaclOnal. nos termos do § 3' do art. 223 da ConstJtuiçãO, devendo a
entidade Imciar a êxacuç,lo do serviço no prazo de seis meses a contar da data

da publicação do ato ie daliberaçAo.

2. Acompanha a men98gem pr&SldenCLBI exposição de

motivos do Ministro do Estado das ComunlCllçõe•• que esclarece'

"2. Submetido o assunto 80 exstM dos 6rgdos
competente. deite IJlnisférlo. a. conclus6<l' foram no
sentido de que. sob os a~ técnico e juridlco. a
mencionada entldada sati.faz es exigénCle. da Lei n'
9612. de 19 de feVtJrelro de 199a. do Regulamento do
SOMÇD do Rediodrfusão ComunHária. aprovado pelo
Decreto nO 2.615. do 3 de junho da 1998. e de norma
complem9ntlJr do mssmo &e,wço. aprovada pela Portaria n°
191, de 6 de egomo de 19ge. que regem e matária. o que
me levou 8 autonzs.fa. nos têrmos da PortaM inclusa

3 Esclareço que. ds acorda com o § 3° do 8rt 223 da
ConstJtUlç40 Federei. o ato de autonzaçllo somente
prodUZire efaNos legols epós deliberaçllo do Congresso
Noclonaf.. • .. . • •. ., .

:I Á COMISSÃO DE CI~NCIA E íECNOLOGIA,
COMUNiCAÇÃO E INFORMÀTlCA aprovou. por. unenimidade. o parecer
favorável do Relator Daputado BISPO WANOERVAL. assim vallldo:

'-' ~.
Deputado 6SMAR SERRAGLlO

Relator ,.
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M 2' Este decreto leglslatlVo entra em vigor na data de sua
publicação

UI - PARECER DA COMISSÃO
Sala da Ccmlssão, em 17 de novembro de 1999

A Comissão de Consotuição e Justiça e de Redação. em
reumão ordinária realizada hoje. opmou. canua os votos dns Deputados
Professor Luizmho. Waldir Pires. Jose Genoíno, Geraldo MageIa. Jose Dirceu
e Marcelo Déda. pela COnstltuclOnaI.idade, juridiclllade e técmca legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n" 373/99. nos termos do parecer do Relator.
Deputado 051llllr Serrogho.

~1í i/V/Ij-.,
Deputááo LUIZ PIAUHYLINO

PreSidente

~!ENSAGEH N2 l~l40, :JE :999
(DO PODER ElG:CU'rIVO I

Estiveram presentes os Senhores DepUlados:

Senhores Membros do Congresso N'ClonaL

(AS COMJ:SSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇl!.O E
INFORMATICA: I: DE CONSTITUIÇlI.O E JUSTIÇA E DE llEDAÇllO (ART. 54))

submete à aprElt:J.i!I.;ao do Concp:UGo Na.c;'on8.1 o ato constante da
Portarl.a nli! 96, de 30 de julho dI!. 1.999, que autorizõ!l. a
AsROCJ.açlto dê Proteçao à Matem1dade e InfáncJ.8 do. Ipora. a
a8cutar, pelo prllzo de trAs: anos, sem direI.to de exclusiv'1c1ade,
serviço de ra.diod1.fusão comunitir1a' na locab.dade de lporA,
Estado do Paraná.

de 1999de agosto

Nos temo. do artigo 49, mciso xn. cl>mbmado <cm o § 3' do anigo 213, da
ConstitUlçio Federal submeto. aprcciaçio de Vo.... ExoelêncmS. lICOmpllllhado de E>:po~çio de
Mouvos do Senhor lV1ínimo de Estulo das ComuníCBÇôes. o ato constante da Ponana rt! 96. de 30

de Julho de 1999. que mtoriza • AssociIçio de Prcteçlo • Malcnudado e ln!ãnci& de lpori •

executar~ peJo prazo de três nno:~ sem dtreito de exclUSIvidade. serviço de ramod1fuslo comunnana
na localidade de lporc1. Estado do Puma.

Ronaldo Cézar Coelho - PresIdente. Inaldo Leitão, Iédio
Rosa e Ary Kara - VIce-PresIdentes, André &nassl, Caio RieIa. Eduardo
Paes, Fcmando Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcâriiara. Nelson Marchezan,
Nelson Otoch., Zenaldo CoutJnho, Zulalê Cobra. Cezar Schirmer. Coriolano
Sales. Freire Júnior. Geovan FreItas. Henrique Eduardo Alves. Mendes
Ribeuo Filho, Osmar Serrag\io, Renm.o Vianna., Antônio Carlos Konder Reis,
Ciro Nogueua, Darci Coelho, Jaime Martins. Paulo Magalhães, Ricardn F1ÚZ8.,
Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, Josê Dirceu. Josê Genoíno,
Marcelo Dóda. Waldir Pires. Ary Kara. Augusto Fanas. Edmar Moreira,
Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja, Josê Roberto Batochio, José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodngues, Luciano Blvar, Ayrton Xerêz,
Max Rosenmann., Themistocles SampaIO, Luis Barbosa, Josê R.onaIdo,
Professor Luizinho eJairBq!llo~naro.

, rr
Sala da Co , 19'dII1I1J1lÇO de 2000

1,&(/
Depumdo ~~'~COELHO

Presidente '

Ela:elonbssllllC Senhor Pl1l$idon1e da Republica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 374-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comnnicaçlo e Informática)
Mensagem n·I.140m

Aprova o ato que atJlorlZ8 a AsSOClllçãO de Proteção à Malamldada e InfânCIa d. Iporâ a
executar S8lVIÇQ da radIodifusão comunrlária, na localidade de lpari, Estado do Paraná, tendo
parecer da Comissão da ConstrtUlção e JustJça e de Redação, pela constrtucionalidade.
JundlCldade e técnica leglslabva, contra os votos dos Deputados Professer LUlzmho, WeIdlr
Pires, José Genoíno, Gemido Magela, Josá DirclllJ e Marcelo Déda (relator Dep OSMAR
SERRAGLIO)

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

SUllmeto a ap!'OCl3ção de Vo.... ExceI8ncia a inclusa PCl\ll'lll nO 96.
do 30 de ]u1.ho de 1999. pela~ autanzel a Aao=c;io de Prtlt8Çio. MatelTlldade e
InfAncl. de Ipor.i a..-o selV1ÇD do _1Iuaão ocmunItána. na localidade de Ipcrã. E!tado
do PomIlÍ.

2. StJbmebdo o ""unto ao exame dos ÓflIios compellnlo$ deste Mlnlsteno. Si'_.lIa. folllln no _ de que. sob 00 aspectOS técnICO e jUrldl<:O, • mertClO!1a<1a entidade
satISfaz as eXlg!naas da l.eI n< 9.612. de 19 dete_ da 199B. de RegulamonlO do Sonnr;o de
Radiodifusão Comunllúna. aprovado ptlo lJKr8IO no 2.615, de 3 de JIOlho do 1999, e da nOlll18
complemantar do mesmo serviço, .provada peill Penaria ".191. <lo 6 de agosto d. 1998, que
rwgem a mlllana. o que me levou a autemá-la. nos temlOS da Pertana Inclusa.

3. E!cIam<;o que, de acordo com o § 3! do artigo 223 da COl'\StJiUt;io Fedellll, o alO
de autDnzação .cmentl! produzuá _ Iegals após deliboraçlo do Congresso NacIonal. para
cnde .cbclto seja~ o rofendo ;m, acompanhado do Processo AdmmIstra1lVO '"
53740 0010l5!lJ9B. quo lhe deu origem.

SUMÁRIO

I - Projeto Iniciai

\I - Na Comissão da COl1strtUlçfto e Justiça e de Redação

• parecer do Relator
- PlIreter da Comissão

PORTARIANt 96 OE 30 DE JOLIiO OE 19'39.

O CONGRESSO NACIONAL dacreta

M 1" É aprovado o ato a que se rale""a Portana n" 96. de 30
da Julho de 1999, que outoJ1Z8 a AssOCIaçãO da Proleção à Mateml~ade e Infàn?,o
de lpara a executar pelo prazo de trila anos, sem d,rellD ~e exclUlllvldade, serviço
de radIodifusão comunrtãna, na localidada da lporã. Estado do Paraná.

o MlN1SlRO DE ESTAOO DAS COIIUNlCAÇOEs. no "'" de S1JlIS atnbUlç&!s.
COOSldan1Slda o éltPORC nos arbgOI10 e 19 do Dta'8tO na 2.e1S. ct. 3 de ;.mt\O de 1998. e tende em
..... 0 qtJll consta do_oA_",,53740 001_. resolve

Arl1' 1""", a~ do ProloçIo li _ e _ de Ipcri. """ sede na
Rua Sola VO. 1240'" _ dO IparI. EsllIdO do p__• """"""". pelo prazo d•
.... ano•• _di_cIo_.. lOroIiçodo..-MIo_noquola-.

Art. ~ Esta~ _ .... pela LaI '" 9••12. do 19 do __ de 1998. leis
SUbseqUentI!l. !eU$~lJMntos.norma c:ompIemenW'WI.

Ar!. 31 A .mid:ado fica~ • operar com ~o sistema lrradl.- locIilza:ja nas
~~ QfOgrifieas com latitude em 24-05'24"5 e k:lngitl.Ide em ~45'"YV. utiIZmdO •
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Art. ~ &tu mo somente prockmra~ ieg8lS apos deibtmçio dO Congresso
NaaonI.I. 001 termos do ir 31 dO .art. 223 da ConstJtutçlo devendo. -mldadI ruoar 8 execuçict do
Hl'VIÇCl no pr;azo de His maus. cortar da dIIta de publQÇio dO ato de ~bwaçIo

Art. 51 EJta PenaM entra em VIgor n. data ae sua~

Avison' 1.306 -C. Civil

O alo de ouklrga obedece aos pnnciplos de concIJlucaoneJí.
espeaaImente no que "" .-.. aos artIgoa 220 a 22ll da Conslrtwçio FederIIl. e
atende às formalidades legais, motrvos pelos quais somos pela homologaçio do
alo do Poder EJa>cubvo, na fon'na do Projeto de Decreto Legislativo que ora
ap<esenIa""",.

Sala da Comiesio. em~ de outubro de 1999.

Em 23 de agosto de 1999 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO
(MENSAGEM N"1.140. DE 1999 )

,001999.

Encammho Il eua Secretaria Menn.gern do Excelenussimo Senhor Presidente da

República na qual submete a apreellçio '"' Conareuo Nacional o ato col1SWlle da POI'W1ll n' 96
de 30 de Julho de 1999. que aUtonZl a AssoeiaçJo de ProteçIo a Matmudade e Infincia de lpori.

~XttUta.t.sem dirtl'tD de ex( hmV1dade:. semço de radiodifusio comururana na localidade de !pori.
Estado do Panna.

AtencIosamente,

A Sua Excelâ>cia o Senhor
Dopulodo UBlRATAN AGUIAR.
~dac-..dooDcpulados

Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicaclio E!
Infonnátlca

1-RELATÓRIO

De confclTllIdade com o artigo 49. inciso XII, combinado com o §
1·, do artigo 223 da C:ons1lluIçio Fedlll'lll, o ExcelentíSlimo Senhor PR!sIdenle
da Republica submelll à aprllCI8Çio do Congl'esllo Nllcionel, por meio da
MensaglllTl n" 1.140, de 1999, o ato c:oostante da Portaria n" 96, de 30 de julho
de 1999, que lIutoriZ1l à AIIOCilçio de ProteçIo à MIIIemtdade e lrrf6llC18 de
lporI, 11 executar. pele, prazo de lrtls 1IIlO5, sem dinlllo de exclUSiVidade.~
de l'II<Iiodifu8io comunilirial, 11II1ocaf_ de lpari, Estado do Paraná.

Na reepeclivD Expoeiçio de MoWaa, que inIegrD o proceetICl, (I

Ministro das ComunlcaçOes, Pimenta da V8iga, llICI8I1Ice que, de aoo<do com o
que consta no proceallO Processo Admint8lratiYo n" 53740.00106998, l'IIllOIYe:

" .•• fica li AuoaaçIio de Protaçio â Mlltamldade e InI6ncIa de
Ipori, cem lIllde na I~ Bela Vista, 1240 na localidade de lporfi. Estado do
p..-, autorizada 11 execu1lIr, pelo prazo de triI anos, sem dinlilcl de
8lCluIMd8de, a«Ylço de l'IIdIodifUsio comunitána naquela comullldade

AIo!nden<:Io ao~ no § 3" do arbgo 223 da ConSllllJIÇão. a
maIéna foi enVl8da 00' Poder LllgIlIlalJvo para a d8Y1da apnlCIlIÇio, uma vez que
o lIto SO!Ill!IU prodtmni efeitos após a dehlleraçio do Congmsso Naaonal

ClJlIlID'llOS. poI\lIn1l), opIIllII" BOln os aspectos léallcos e foImals
da matBria subm8tida 110 llX8ITllI desta CoITllllSio, nos tarmos do Inciso 11, alrma
"h", do lIIligo 32 do Rllgomemo Inlemo.

11- VOTO DO RELAl'OR

o prclCOI88() de aUlorizaçio requerido peIlI AMoaaçiio de Prot8çio
de Mat8mod8de e Inrtnaa da IparI, p&Ill lOleClltaI' a.\IIÇO de radIodffiJsio
~ na CICiIKIm de IporI, ElIIado do ParBná, enconlra-lIII de lIOClRlo com
li pritica legal e documenla/ 1Il1nenllI80 proceetICl de oulicrga, e os documtInIos
prtados aoe au10ll k1cflcam 8 reguI8rIdade 1*11 8 elI8CllÇio dos S8viços de
llIdIodifudo. ,.

Tooa. .a lIlàg6nciaa do ~ Normativo n" 01, de 1999. desta
eom.Io, foram al8odicIaa, e 08 cIocurnenlolI JlJI'Itados lIOII autos indlcam a
~ para a elI8CllÇio doe aeMr;oe.

Aprova o alo que autoriza a
Aaocl8çio de Prot8çio à
M8ternIdade e lnf6llC1l1 de lpari a
8X8CUlar MIV1ÇO da llIdiodifullo
comlll1l!ánll, na Ioca/tdade da
lpari, Eslado do Parana.

o Congresso Nacional deaDta:

AIt. 1·· ~ aprovado o lIto a que se refere a
Portaria no 96, de 30 de jUlho de 1999, que autonza. i Anociaçllo de Proteçio à
Ma!IlrnKIade e l~llCIlI de lpari â executar pelo prazo de 3 (lr6s) 8l1OI, sem
dirlIIlo de 8XCIUSlVidade, seMço de l1IdIodifuIio COIlllJI1ifiriI 111I locaHdade de
lpari, Estado do Paraná.

• ' AIt. 2" - EIla DecreIo legislativo entra em
\IIllOI' na data de sua pub/icaçIo.

sala da Cornluio,~ oulubro de 1999.

~).......,,--.
DEPUTADO UNO ROSSI .1.

P~DB-MT - Relator

11I. PARECER DA COMISSÃO

A ComlSSio de Ci9ncla e TecnologIa, ComOOlcaçãO e InformátIca em
reoolllo ordlnana realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator Deputado Lino ROSSI à Mensagem n" 1.140199, nos termos do PI"O\8!O de
Decreto LegISlatiVO que apresenta

Estiveram presentes os seguintes Deputados luIZ PlaLt1yllno 
Presidente, Robéno Araújo - Vica-Presldenta; Arolde de OliveIra, César Band8lra,
C~aucl Sobnnho, José Rocha. luIZ MorelTa, Paudemey Avellno. Santos Filho. Vrc
PU'M Fmnco. JoIé Melo, Sérgio Barcellos,. José de Abreu, Júlio SemeghinJ
Salvlldor ZimbeldJ. 8ampeIo Dóna, Romeu Quelroz, Áble Um, Wellnton Fagundes.
FI1IllCIStlXlto Pinto, JoI'ge Pinheiro, JoH Priante, MarçaI Filho. Marcelo _n,
Nelson Proença. PInheiro Landim, José Indlo, Luiz BiIlencourt, Geovan FreItas.
AntOnio JOlIqIllI11 Araújo, RIcardo Barros, NtIIaon Meurer, José Janene. Almeida de
Jesus. Babá. Padno Roque, WalIer PInheiro, Pedro Wilson, íris S.mOBs. Albénco
Cordelro, Agnaldo MuI1lz, Euripedes MtrandlI, Glvaldo Canmblio, LulZll Eiundina.
Bispo Wandarval e Uncoln Poltela. ~.

Sala da ComlUlio, em 17 de novembro de 1999.

Dep~~b
PreskIenta

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

1 Atravu da Mensagem n" 1.140. de 1999, o Preeldente

da RapúbUca submete ao CongresSo NacionlÍl: nos lannos do ali. 49, Inciso XII,
da LeI Maior, a Portaria na 96. de 30 de Julho de 1999, do MInistro de Estado das

Comurncaçllss, que autorIZa a 'ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
MATERNIDADE E INFÂNCIA DE IPORÁ, a exaeutar pelo prazo de trAll anos,
sem dlrerto de exclusIVIdade. SêlVlÇO da radiodlfusio comunrtàna na localidade de
IparA. Estado do Paraná, a rega"'" pala lei n" 9.612, de 19 de fevel'8lro de

1998, laia subsaqilentel, seus regulamentos e ~ormas complementares.
dispondo ainda o art. 4" da Portaria que o ato só produzirá efaltoa Iagass após



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 12969

cMIlblração do Congrollo NaclOlIOI, nos termos do § 3" do ar\. 223 da
Cons\1lUlçlo. devendo a entidade Iniciar a eXlCuçlio do ullliço no prazo do seis
mele. a contlr da dIta da publieaçlio do alo de deliberação.

2. Acompanha a mensagem presidencial exposlçio de
motlvol do Mlnlltro de Estado dI' Comunicaçãls. quo esclarllCe:

"2. Subme/Jdo o Olrlunto ao eXI/IllI dos drglos
comptlente, cfe5t9 Mlnillllno. 111 coneJusl». foram no
•entido de que, sob os .SPlICtos t'cnlco e Jurldlco, a
menclon.da entidade satisfez as ..xlgllnclas da Lei nO
9.612. de 19 de fevereIro de 1998. do Regulamento do
SlIMÇO de Radlodlfus40 Comumt'na. .provado pelo
Decre/D fi" 2.615, de 3 de junho de 1998. e de nolmo
complementar do mesmo servIÇo. aprovada pela Pottana nO
191, de 11 de /If/05/D de 1998. que regem a maMrt.. o que
me levou 11 eutcrizá·/lI. nos termos do Portllrill Incluo.

3. Escla,.ço que. de ocordo com o § 3" do llri. 223 da
Conl/JIUIÇIO Federal. o a/D de autorizaçio somente
produZJrá efeitos /egBlli após deliberaçlo do Congresso
N.clonal ..

3. A COMISSÃO DE CIt:NC1A E TECNOLOGIA.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA aprovou. por unanimidade. o paNCllr
lalllrivel do ReJator. Dapulado UNO ROSSi, uslm vazedo:

·0 fNOC8$/lO de eutorizaçAo requerido~AuocIaçIo
de Pmteçto de Matemldade 8 InfincJe di 1{Kri. pI,.
eXlICuter servf90 di TlrJIodifusio comunit*fl na ckMde riIJ
1{Kri. Estado do PtnniI. encontre·.. di eeon1o com I
práticl legal e docUmentei atinenle ao processo di oulolVa.
e OI docufllflnto& juntados aos au/DI indJcam e~riIJ
para a execugio dos NTVIçoa de TIdIodIfudo.•

Toda. el exlgfncJe. do Ato Normlllvo nO 01. di 1999.
deste Comfft60. fotam al8ndkhls e os dacumentos
juntados lIOS autos lIldIcem e ~llridlde pata a exllCllÇlo
dos aellllçm. .

• O ato de outotga obedece lca princfplos riIJ
conatltuclonelidade, eapeclalmente no que ae li"" 101
8ItJgos 220 e 223 da Con.t/tuIgio FedeIIl. e ltendI IIs
torm.JidadH if1f/1i8. moIivo8 pflla& queJs_~ pe/I/

IlomoJoQlÇto do Ato do Poder Executivo. nl tonna dO
Pro/«o de D_/D Leg/II.1IVo que 01'1I .",.~moa. '

Éo rela16rio.

11- VOTO DO RELATOR

1. Na forma do ali. 32. 11I••U"'" fi. do RegImen\lllntemo.
compete • COMISSÃO DE CON8TlTUlÇÃO E JUSTlQA E DE l\EDAÇÃO a
anlIW.. do. 'upacIO' conalltuclOllaJ. leg.l. JUrídICO. reglmantal li de Monica
Iegllil.itlv. de plDjelol-::surellos .. .praclaçlo da Clm&ra ou de sua.
comlll6el".

2. O art. 21 da Collltrtulçlo Federal dlop6e que compll' ..
UnIIo:

'XII - explorar, dfratamenle ou madlanta IU1orlzaçio.
concaulo ou pannlulo'

a) OI Hl'/l9OS ele radlodilulio lOI\Ol& • de .on. e
l"!&Qan.:

Sandcl da compaIiInCIa exduslva do Congnluo NaclonaI
'Ar\. 48 ..

XII - ",reler ca .101 de coneasdo e tenovaçlo de
COI\CIIIIo da llII1MOfI d. rlIdlo e taIaVIaio:

cuja dleàplfna , deIenhada. noa _. 220 • 223. diZanclo mu de palIO •

hlp6lMe o t»PUI do IIL 223 • H li 1/ 31:

"AIt. 223. Co/np4r. .0 Poder Ex.cutNo ou/DIpllf •
ranover conceuto. penn/ldo e eutodzagIo pel'll o~
de radiofIIfWIo _ • de _. e /megenfI, obfIfJfwdo o
principio de ~1d8 doa ...",.. pnvado.
pdbko ..~.

§ 1· o~ NecIonfII~.. o ato no prazo
do lIIt. 64, §§ 2" e ... I' r:tlIIW do racebImen10 de--

§ 3" O ato de outorpB ou fBnoVBI}'O somenla
produzirá efeitos /ege/a ~ dellberaçio do Congllsso
NacIOnal. nl forma doa parágrafos enleriOfllI.

3. Como U CO!1ltata, I Pl'llpoalçlo sub f1)(81ninfl eat4
conforml .1 dispoalÇÕes constiluclonela tranlcrílaa. nlia havendo ób!ca que
vulnere a sua jurldlcllfade 8 II/flalldede. eltando também -'fIndida fi boI
tltcnlca legllIlatJva. observado" ol/lrQsalm, OI par6metroa ela Lei Complementar
n"95198•

4. Nestas condlçllea. o volo é pele. lIflrovação do Projlto de
Decreto legislattvo n" 374. de 1999.

SIII da Comisslo, em ..: d8- ~_,. .. de 2000.

<S" c.:. " ." ",'
Deputada OSMAR SERRAGLIO

Relator ".

UI - PARECER DA COMISSÃO

A Cotnisalo de CoMti1uiçIo fi Juatiça fi de RedaI;Io, em.
teuniIo otdiníria tealizada hoje, opinou, contra OI votos dos~
Proflluor Luizinho, WekIir PireI, 10sé OeoolDo, Gereldo Ma;e\e, 10té Diroeu
fi~D6da, pela COIlStibIcioualidade, juridicidade fi técllil:a l.esia\ltiVa do
ProjelD de Decreto Legislativo UO 374199,1101 tIlmloI do parllCllr do hlllor.
Depumdo Osmar Serraglio.

Estivemn pmentes os Senhores Deputados:

RooaIdo Cézar CoeIbo - PresiI:Icóte. Inaldo Leitlo. I6dio
Rosa fi Ary Kara - Vice-Pmidell.tes, ADdré Beoaui, Caio Riela. Eduardo
Paes, FtmIIIdo GOllÇI1ves, Jutahy Júnior, Léo A1ckIl:ua, Nelson MIIcbezaD.
Nelson Otocb. Zeualdo Cautioho, ZuIaiaC~ Cem: SQbint1ct, CoriolaIIo

Sales, Freire Júnior, Geovan Freitas, Henrique Eduardo Alves, MavJes'
R1OOiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Viannll, Antônio Carlos K.orttt R~s,
Ciro Nogueirà, Darci Coelho, Jaime Martins, Paulo~Ri_ FiúlB,
Rnland l.a~gne, Vilmar ~Ila. Geraldo Magela, José Dirceu. José Geooino,
Marcelo Déda. Waldir Pires, My~ Augmto Farias~ Edmar Moreira,
Osvaldo Soo, Fetmlo Comja, José Robetto Ba1ochio, José Antônio
Almeida, Sér~o Miranda, Bispo Rmgues, Lnciano Bivar, A}1tOI1 Xerez,
Max Rosen TOOmistooles ~_Mi" Ims Batbosa. José Rooakklmann, .xIlIIf"IW1 . ,

ProfeM LuizinOOeJair 80;-0..

SaladaCo I. - em 29 miço 00 2000
.. ~ \ ((j i I. 'i
\1 'Y lJ

\lqUaIl ON~~COELllO
I Presidente ~
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 376-A, DE 1999

(Da Co_o de Ciê.ueia eTeetoIogia,ComllD~ eIIformítiea)
Mentageml\' \.16&99

_ oato qoo oolOliza aAstooIçáo Ed!x:lm18I eSocial de MootanlII aexeoilr~
de llKIioõilusáo COIIlUlIIárie, na localidade de MonIanha, Estado do Elpirio SIno; llrido
~ da Comissão de COOIIHiJi;áo e _ ede Redaçil pela~,
juridicidade etécnx:a legiIIaüva. calIra OI m do!~ PrdIstor Luizinho, WIIdi'
Pires, Joeé Genoíno, Gelak!o Ma:geIa. José Dirceu eMarcelo Déda (reIeIor. CEP. Real
~ne).

(A COMISSÃO DE CONSTlTU~ EJUSTIÇAEDE REDAÇÃO (ART. 54})

SUMÁRIO

SubmIIo. U'ICI8ÇIo di Voa.~. lndUU PonJrg nt :!ol7 • de : 1 0Ii
.~onD do ,fIM. pelO qual .-.1. Assooa<;io EduceaoneI • SO<>oI <la -... •
1IlOCtllal'0_d.__na_.08_.e.-doEsplrtlo_

:t ..-o _do&órgIoo ..........-
ror.rnllO_ .. qut OI __ .jl.<lCIIco•• a ..
OlIQinclaIelolAl'" ' .•,2. do " do_.1_ do 1laguIo_ do 8aM9O elo _
Conouno6do _ pelO _ "'U1&. ele t.;.mo elo 1_••da.-_do-...-..ço._paIo_..,.1.da.ela....cla,l1t1.que_ • .-w.oquo ...
-'_llCI_álPoI-.~

3 -._.da_..... 5 31do ...málCIl<lOIiaaçIoF_ .... ela
"'*"'Z8\*I - """*'"*" ...... lIgIos BllÓI~ 110~ N«ocnII. pera 0llClt- .. _. IIo--n.
9MO CIOOS2IIIe que htt deu l:X'19IfI1 '

DK : 1 DE .,ono OE"tI.

11· Na Comissão de~e _ elle Redaçio:

·~doRUla
•perecer da Conissão

oCONGRESSO NACIONfo.L decf1lta

Art .1° é aprnvado o ato 8 que "" refere a Portana nO 117. de
11 de agOltO de 1999 que BlJICll'IZB a AuoClaçlO EduclIclonaI e SOCIal de
Montanha • executar "'Viço de radlOdlf"do corntJn1ljna. pelo prezo de trila anos
""' dor~mo de tl"C1Ullvida<lll. na loca~_de MontatlIla. EItado do Esprnto s.mo

Art :1" elte deaeto legIalaIJvo entra em vigor na data de ...
pu\:lhcaçlo

o -mo DK ESTADO DAlI COMlJIIICAÇÓES. na UIO lia .... l1I1l>uoç6Mc:enoodanIndo,,"""'" llCI _ '0. ,. do Qacrnlr1' 2.815 da 3 dO;.mo da ,_ •_ em
_oquo_do_""""-" a-l~._

Ar!. " Autoriar • .4uodIlçio _ • llocIaI da _ cem __ na PnIc;O.
0SWIllC~ Id ·CenIro. na 110 Etc>lrilo _ • _. paio pruo
...........__._.......... Iocelidoda

Ar!. :li &Ia llIIOrIBç6C rogIHO-lI paio Lei r1' • "2. ela " • -.. da 111II. 100I
~""''''-'-comploIMnla ...Ar!.31A_tIol_._""".---.-~ cem _ .... II'llT3O"S • Iongduda .... aO'22'OTW. _ •
~elol7'lIHz

All.41EJl1 ..._~_~OIlÓI-'dC~
--_... S3ldcen.223d1~.-.--.OllOCUÇIcdo_no_.__._"_da IlUllIcafIodoaa>dI~.

AIl , __............dI1ada1UlI_

-\V1..a: 1.333 -C. Civil:

~~::NsAGD! 'NR 2..166, DE ~999

(DO PODER EXECUTIVO)

Em Z5 de II"'Sto de 1999

Subaet. à apreciaçlo do Ccmgr...o Nac10nal o ato eem.taJl't. da
'Portaria nil 117, da U. d. aqasto da 1999, 'lUA &U.toJ:iza ...
Asaociaç:&c !.d~iOt'l.l .. Soeial de Kaa.tanha ... .a-.eu..tu f pelo
prno d. tri. anos, __ diraito da excluaiY1d.a4a, uniç:o da
radiod:f.fusl.o cc.ni't'ria na localidade da Montanha, Eatado 40
E*pírita SAnto ..

(I.S COMISSõES DE cImrcn E TlCIIOLOGIA, COIIlIIIIaç&o E
Illl'OI\l!1'l1CA; E DE COIlBU1UIÇIO 1: .l1lSTlÇA r. DE l\EDJ.Ç1O (laT. 5411

'Jos termos do amlo -19 1nC1IO xn. cambmado com o ., jt do artIF =::. da
C•••lltUlçio Fodoral. sul>m<1. a apr<el>Çio do v..... Exeol.."".....~ de Expo<IÇio d<
~'lotJvos do S8nltOl"~ de Estado das ComumClÇ6es. o ato CClnSt&D3 di. Pocam nt 117. de 11

de .,..,. do Im. quolUlCO'iza a AsJocioçio Edlacioaal • Soelsl do M_a....-. ptk
ptUO dO nis allOS. _ dita", do OXe1U1IV1dodo. leMÇO de radiodifuIio cOlllUlliúria nalocalidad<
do MOIItIDha. Emdo do Espo:mo Sanr<>

BnstI... 25 do .'lO.to elo 1999

EacammIlc I .... Sac1wrla~ do Exl:flam"aimo Sallhcr Prcsldmtt: da

~ ".q1I01 .........à~doC........ N.-loaaIo 110 c....- da P..w, " 111.
da 11 de ....... do 1999. quo-m. Atsociaçio EducadcDala Social clt MllIlWIba I ........

SOI\'ÍÇO ele raolIodibIo~ aalocalidldc de Mcraaha. EIlIdo do~1O SamD.
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Sala da Comluáo. em 17 de novembro de 1999

A ConussAo de CiéRCIa 11 Tecnologia, ComunlC8cão e InlonnàtlC8. em
reumão ordinána r8llhzada hojll, aprovou unammemente o parecer favoravel do
Relator Deputado Eurlpecles Miranda li Mensagem nO 1 100199. nOs tennos do
Proj8lo da Decrato legislativo que apresenta,

Estiveram presentes os seguintes Oaputados luIZ Piauhyllno 
Presidente: Robério AraOjO • V'tee-Pmll:llll1te; Arolde de Oliveira, César Bandeira,
Corauet Sobnnho, José Rocha, lulZ MoreII1l. Paudamey Avelino. 5anlOS Filho. V1c
PlI'8S Franco. José Melo. Sérgio Barcellos. José de Abreu, Júlio Semeghrnr,
Salvador Zimbaldl. Sampaio O6na, Romeu Quetroz, Alila Lira, Wellnton Fagl8ldes.
FranastOnio Pinto. Jorge PinNllro. José Pnante, Marçal FOho, Marcelo Barbieri,
Nelson Proença. Pinheiro \.Qndlm. José Indlo, LuIZ Bittencourt, Geovan Frertas.
Ant6ruo Joaquim Aralljo. Ricardo Barros, Nelson Meurer. José Janene. Almeida de
Joaus. Babá. Padre Roque. Waller Pmhelro. Pedro Wilson, ins Simões A1blínco
Cordfllro. Agnaldo MunIZ, Eurlpedes MinInlIa. Glvaldo CanmbAo LUlza Erundlna.
BIspo WanclervaJ e Uncoln PorteJa

111 • PARECER DA COMISSÃO

Ar!. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sUa

-~-If}"", ..
-~ªT

publicação,

A autonzaçáo do Poder PúblICO para a execuçio de seMÇO

de radiodlfusáo comunrtána é regulada pala Lei n' 9,612, de 19 de fllv8IWO de
1998 No Pl'OClSS5O em questJo, a AssoclaçJo EducaClOnsl e SocIlII da McnWlha
atendeu aos requISitos da legislação especifica'e !oi autonzada p,", eXllQJÇio do
S8lVlÇO de radiodifusão co"""nrtina na localldada de Montanha, Estado do Espinto

Santo,
A anállse deste processo dM_-se no Ato Nom1altYo rf'

01, de 1999, desta ComlS5lo, Venficada adoCurneirta;llo constatalllOll que foram

atendidos lodos os entenol exigidos por esle diPloma regulamentar,

Atendendo ao diSposto no § 3° do art 223 da ConstJlUlÇáo, a
matena 101 enviada ao Poder Leglslabvo para a deVida aprectaÇlo. uma vez que o
ato somente produzná elerto. após a deliberação do Congreao NaClOlllI

Cumpre-nos. portanto. opmar sobre os 1IIlect05 léclllcm a
formaiS da matena submebda ao exame deõt;l COmlssAo. nos tennos do lnciIo 11,
alínea "h", do ar! 32 do RegJmento Interno,

11- VOTO DO RELATOR

De conlonnldade com o alt 49, In= XII, comblnllClo com o
§ l' do ar! 223, da Constrtulção Federal, o l;XceIentlsllmo Senhor Pre8ldln18 da
República submete a col1lllder.;çilo do COngresso NaCIonal, acompanhldo da
ExposIÇão de Mo1IVO. do Senhor Ministro de E~do das Comunlcao;/lll, o 110 que
aUlonza a ASSOCIação EducaCIonal e SoCIal de Mon18nha a~~ seMCO de
radIOdifusão comumtana. pelo prazo de 3 (três) anos, sem dllP;lo de~.qe,
na localidade de Montanha Es12do do EsplnlÓ Santo,

1- RELATÓRIO

"êOMISSÃO DE ciêNCIA E TECNOI.OGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

AUTOR: PODER EXECUTIVO

FlELATOR Deputado EURlpEDES MIRANDA

o alo de oulorga obedece aos pnnciPIOB de

conslrtuClonalldade especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
ConstrtUlção Federal e alende às formahdades legaiS. mobvos pelos quaIS somos
pela homologação do ato do Poder Execubvo, na'forme do Projeto dll Dacrelo

Leglslabvo que ora apresentamos,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1999

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATORIO

Trafa-se de Projeto de Decreto LeglsfabVo, de autona da
(;QJ'IlJSSlIO de CIl!nCIB e Tecm>log,a. ComunICaÇão e Informá1,ca que tem como

escopo aprovar ato do Poder Executivo,

A PWPQslçaoaprova oatoa que se refere a Portana nO 117.

ele 11 de agdsto de 1999. que autoriza a Assoctação EducaCional e SOCIal de
Montanha a executàr selVlÇO de radlochfusio comunltãna. pelo prazo de \rês
anos. ~m dlrarto de exclusMdade. na locaiidade de Montanha. Estado do
Espinto Santo

De compel6ncla conduslVB das comissões. a Mensagem nO
1166199 fof apreciada pnll1elramente. no mento, pela ComlSSlio de Ciência e
TlIcnologia. ComunIcação e Informáhca, que aprovou plIJllC9r favorável',

eo relatÓllO,

Aprova o ato que autonza a
Associação Educacional e SocIIII de
Montanha a executar MMÇCl ele
radlodtfusão comunrtána, na localidade
de Montanha. Estado do Espll)lo
Santo

1\ - VOTO DO RELATOR

Conforme dllterMlna o RegImento Inlemo da Câmara dos
DeputadoS (art, 32, 111 al. cumpre que esta ComiSsão de ConstitUição e Jushça e
de Redaçio se pronunCle acerca de consl11uclonal,dade. Jundlcidade e técllIca
leglSlabva da proPOSiçãO em exame

o CONGReSSO NACIONAL daol'lltll:

Art 1° E aprovado o ato a qUII se l'IIfere a Portaria rf' 117. da

11 de agosto de 1999. que autoriza a AssOCiação EdUCllcional e 50claI de
Monlanha a executar serviço de radlodlluslio comunrtána, pelo prazo de 3 (tris)

anos. sem dlrerto de exclusiVIdade. na locahdade de Montanha. Estado dO Espírito
Santo,

A proPOSiçãO alande aos reqUlsrtos constrtuClona,s formais
relativos à competênClll legislatIVa da UIlIê<> e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos artigos 4g, xn e 223 da ~0S5a lei Maior.

A maténa é de compelêncla exclUSiva do Congresso
NlICIonel, sendo o pI'Oj6to de decreto legislativo o IRstrumento_ adequado.
conforme pmcellUa Oart, 109 do Regimento Inlemo,
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~dO& os r.qu"'rtos """"ntlJcIO<IlllI Ionnats. podemos

CCflIllItII' que o pn:!If)tO em análise nio cont""", PI'oceilOI ou pnnciptOS d.
~ Im ~, noda haVllldo. poos, • o!llelW no _ • SUl

conatltucIona_n_.
A técnica iIllillabVII • • l1ldIIçio 1mPfell'dU~

Ildequadu. conIonnlndo-H perre_ is normls~. peI.I 1.el
~rrf~5,del119a

lato poato, MÓ8 lTllIlI hawnóo que poua obotar SUl

tralTláçlo n_ c... nono voto , no ._ di _ClOllIUdad.,

jUrldk:ldlde • 00. *nlcl ilglalatlvl do PIlljoCO de 0ecre1D t.agIaIa(lvo n' 378, de
1_

II r'I
Sala da COll\lIIflo. em •ri de ,.,-; de 2QOO

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comudo de COllItltuiçio • JustIÇa • de R.edeçio, em
_Ia ooIinlín. taliuda hoje. opmoo, «lIlIm as VQ\Qf, dos~
Pmtl:ssor Lwzinho, Waldir PireI. J"'; Ga>oIno. GonIdo MafeIa. J"'; Dm>ou
• Ma'ceIo D/Ida, pela e<mtItUCUlII01idrode. Jundicldade • _ leJislatlVll do
Pro;oto de Dec:roto 1.oJialalM> n' 376/99. JlOI tem10I do JlIrICOl' do R.eIlItor,
Deputado Rollllld IAVlgnc.

I!sl,voam p<llIOllIM OI SenI1o<os Deputados:

RoooaIdo~ Coelho - PlMidenle. loe1do LeiIIo, lédio
Rosa • Ary Kata - 'l/iof,.Presidentes, AndnI Ilwu&i. C.., Riela. EdnenIo
PKs, Femando Go!lçollves. Jutahy Júnior, Uo Alclntora, NeI10n~

NeIsoo (koob, l.enaldo Cootinho, Zlllaiê CoIn Cezar Scrnrmer, Coriolano
Sales, Freire Júnior, Geown Freitas, Henrique Eduardo Alves, Maldes
Rtreiro Filho, Osmar Settaglio, Renato Vianlla: Antônio Carlos K. Reis,
erro No~ira, Darci Coo\ho: Jaime Martins, Paulo Magalliãe%, Ricardo Fiúza,
Roland La~2Ile. Vilmar Rocha. GeraIOO Ma2ela, Jose Dirceu. Jose Genoino,..., . ..... .

Martelo Déda, Waldir Pires, Ary~ Augusto Farias. Edmar MoreiIa,
Osvaldo Sobrinllo: fenm Comja, J~ Rorerto BatoohiO; José Antônio
A1mei~ Sér~o Miranda, Bis{xl ROOrigues, Luciano BMr: Ayrton X~
Max RosetU1la1\1\ Themtstooles Sampaio, Luís BarOOsa, José Rooaldn,
Professor luizinho eJairBo_

S!ladaC (I. ·

li
\"! I •

_ RPNALOOCEZAR COELHO
: Premte 1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 377~A, DE 1999

(Da ComlMlo de Clhda • T_oIoIIa. Comulaçlo elJlfonútla)
M_o'l.l69/!)9

A;>ro\IIl o alo~ au1orI2lll AuoclaçIo Cultural. COrnI.ll\IIínI de l\8pcé a axaculIr HlViço de
radIodlludo COIllIJIlIt*Ia. na JoealI<Mcle de ltap!», Eatado de Sanao CNrina: lendo~ de
Comosdo de CooatlIulçJo • JuobÇII • d. Redeçlo. pela conolltllClonalidllle. juridioldllllo •
técn\c:o Iag/IlNva. lXllllta 011 voIOI doi Daputadoe proteoaor LUl2lnho, w.ldIr PlrN. Jooé
GlInofno, GarIIdo MageIa, JOIé IJjrceu e Mlrcelo [)j(ja (roIelor Dep FERNANDO CORUJA)

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

SUMÁRIO

I• Plll!e!o InoaaJ

11· Na ComIodo de Cona\ilulC)io eJ~ • de RecltlÇlo.

• l*ec« do RolaIor
• l*ec« da Comiulo

o CONGRESSO NACIONAL decmI8'

Ar!. 2" Ella decrelo leglllallvo emra em vigor na d8Ia da lUa
putlIlcaçio.

SaJa d. ComIsüo. em 17 de novembro de 1999.

HEllUGIDIllS 1.169. Dlt 1999
[DO PCll!ll IXRCU'rIVO)

CU CCHISSOES DE CI~CIll E TECIIOLllGIll. COIUfIC&Ç&O E
INroRHATIeA., E DI COIIBTlTllIÇlO E JUSTIÇA E DIt llSDAÇ~ IM'!'. 5.))

Seahom M.ombm doC_Nacioml.

N4lI termos do JI'tlao 49. ilIoito XD. combinado com o § 3' do lJ1iao 223, da
C~1o FedIrIJ.•ubmeto à _iaçIo do Vonu Ex..linciu. aoompIIl!Itdo do Expc>aI9Io do
Moll_ 00 SeoIIor Minlmo do EJwIo du CocnuDicaçõoa. o atO COCOWllI da.I'onIria.' 1'22, do 11

do IIDItO do \999. 'lutlllSOriu. AuoetlÇio Cultun1 • Canulnilária do lupols""""", pelo
prazo do Ir" anos. tem dlrono do excllltividldo. HMÇO de l'I<!iodillalo CDII1IIlIiWla .. Ioceliclldo
do Iupoi. Ilstado de S...a Caurioa

B...nia. ~5 do .""'sto de 1H9
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EnI 25 do agosto do 1999.

8raolll.. 11 de agosto de 1999.

senhor Pnmeuo Secretário,

E>a:elentisslmo senhor Presldento do Ropúblleo

aqoato S~~~:'9o~açtodo VOIS' Ex<:e!êncla a Inclu•• PortIrIa~ 122 ,de 11do
o.-cutar o ' ...... qual autorlzol • A••OClaçto CullullIl o Ccm"",,*,. d. ltaPOá a
CMlIrln.. selVlço de l'lldlOdIlu'io comunllana n. localidade de IUlp"*, Estado de s.;,U1

2. Submobdo o ...umo 10 a""",,, do. 6rg1 d
concIus61. fol'lllJ no lonlJ(jO de que, sob o. a,p&C!Oa~~':;:"=~sm:.,.~.= as
:u;::=..~u da LlI ~ 9.612, da 19 da foVlllliro de 1998, do Regulamento do se'=
nocma COmplamen:,::,nitárll, aprovado paio OIlCllllO n" 2.615. da 3 de Junho d. 1998 e da

o mesmo .orviço, .provada pela POItanI n' 191, de 6 de ogooto de 't998
que regem • matán•• o que me levou a lutonzá-Ia, nos termos di Portana Uldusa. •

~rJza"" Elda~ que. dllCOldo com o § 3' do arl. 223 da Conlbtulçio Fodelal o ato do
onde ~lomento pnxIUZIri Ifoltos 10S811 após dallberaçãD do CongR!UON~ p.ra
53820s~;='~=;':fando ato, acompanhlldo do PlOCe.SO AdmlnlSlrllbvo n'

Encanunho a C!A Secretaria Menugem do Excelcntiuimo Senhor PreSidente da

República na qutlsuàmete i. apICCl&Çlo do CooeraJO NaezODl1 o ato cansunto da pozuria nl J22.
de 11 de agosto de ~999. que autoriza a AssocllÇio Cultural e Comumtária de Itapot a executar

,cmço de rodtodlfusio comullIwia na loealu!ldo de ltapoó, Estsd<l do S_ cawina.

~~
Cb<!. da Css' Cil'll

da p,..ldên<:m da R.públic,

ASlIa Excellnell oSeM«
Deptnado UBlRATAN AOmAR
PriD1ClIO S....ano da C!mJrJ cIoo Dcputldos
BRAs!IJt,.pr,

COMISSÃO DE CI!NC1A E TECNO\.OGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I • RELATÓRIO

De conlonmldad9 com o arl. 49, InCISO XII, comblOado com o
§ l' do art 223, da Consllluição Federal. o Excelentl.sJmo Senhor Presl<lsnts da
Republica submete a conSideração do Congresso NllClonel, acompanhado da

ExposIÇão da MOlivDS do Senhor Ministro de Estado das ComunicaÇOes. o ato que

aulon2a a AssOCIação Cultural s Comunitária de Ilapoé a executar serviço de
radlOdlfusão comunrtána, pelo pmzo de 3 (três) enos. sem direIto de exclU!ividade,
na localidade de ltapoá, Estado de Santa Ca!enna.

PORTARIA N' 122 DE 11 DE AGOSTO DE 1!l9t.

Atendendo ao diSposto no § 3° do art. 223 da ConStitUição. a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apraciação, uma vez que o

alo somente produzlJÍl eleitos após a deliberação da Congresso Nacional.

o MlMSTRO DE ESTADO DAS COMUNlCAÇOES. no UlO d. IUlI att1bUIçõ..,
Cllnaldtllndo odllposto noslrUgos 10 119 do Decreto n' 2.815, de 3 do JUnho do 1998, o tonde Im
.".. o qui eonstll dO Prac.sso Admlnlstrativo nl 53820 ()()()544198, rHolve

AIt. l'A_ a ANOClOÇiO Cul\tJfal o Coll1Ulllliris d. ltopo'. com Ieda na Av,
AUnll<a, SIn', Edlflclo samaro, 611naino PU'"' n. c1d'lIe do Itlpo., Estado do SInta C_, a
a_r. poIo PlRl> da 1r6. anos, 18m dlrolto dI Il<CIUSMdadO .aM;O do rodlodlfU.1o comunltina
naqualo_.

AI1. 2' EJtlI oulOllZlÇlo rogor·••• pol. Lol n' 9,812. do 19 da fevolOllO dI 1998, lei.
lubuqOentlel. seus regulamentos I nonnal complemlntares

AI1. 3' A 0_ fica autorizada a opa",r com o alaloma ImId_ !oClI_ na'
COOIdInIdII glOgTifiCu com lI1ItUda om 2!l'05'03"S o longou•• em 4B'3B'12"W. utilizando •
hqOtndll'. 07.9 MH%.

AI1. 4' Em alo .omemo pro<luzJr8 .folto. Ioga.. ap6. dlllberaçio do Congltsso
NadonaI. nos tMmOl do § 3' do an. 223 da Conlt1tUfçio, d!vendo a 8I1t1dlde ,rndar a exaeuç.Ao do
leMÇO no prazo de Sei, meses a C9!t!8f da data de publleaçlo do ato de dellberaçio

Art 5- EstR Portana entra om Vlgor na data de sua publicaç.Ao

f"~
II L., \

\1 ENfADAV A

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e

fonnals da maténa submebdn ao exame desta Comissão, noa termos do inCISO 11,
alfnaa "h", do ar!. 32 do Regimento Interno.

U. VOTO DO RELATOR

A eutonzação do Poder Pl1blico para a execução de serviço

da radiodifusão comunitária é regulada pela LeI no 9.612, de 19 de faverelro de

1998. No processo em questão, a Aseoc1ação Cultural e Comunilária de ltapeá
atendeu aos reqUlsltos da legislação especlfica e foi autonzada para execução do
selViço de radIOdifusão comumtána na localidade de ltapcâ, Estado de Santa

Catanna

A análíse deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO

Dl, de 1999, desta ComISsão. Venficada a documentação, consla1amos que foram
atendidos lodos os cnténoa eXIgidos por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos pnnciplos de
constlluCloaalldade, especlalmenle no que se refere aoS arbgos 220 a 223 da
Constituição Federal, e atende às tormalidades log816, motivos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder ExecutIVO, na forma do Projeto de Decreto

LegislatIVO que ora apresentemos

Sala da Comlas&o. em 14'de I,) da 1999.

/'~,,~~
Depuládo CÉSAR BANDEIRA

Relator
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PROJE1'O DE DECRETO LEGISLATIVO NO ,DE 1999

Aprova o aIO que lUl<ll\za a
AssoCloçio Cul\lJtlll e Comunilána de
llapa. a oxec:utJr HlVIÇO de
radiO<ldtJslo comuntllorie, na 1ocMl_
dê llapoá, estado de santaC_

O CONGRESSO NACIONAL t!eCTOIa:

M 10 É apmvado o alo a que .. reflInt a PD!llIna nO 122, de
11 de agDIl10 de 1_, que auto<lu a Au<>ctaçio Cultlnle Comun.... de Itapoó
a êxecutar HlVIÇO de ra<llOdlfudo comunrtlna peID p<aZD de 3 (trio) anos, sem
d1T&110 de exclusMdttde, na localidade de ItapD8, EsIodo de santa c.1arina

Ar! 'Z' Este dect'êlO IegISI8ttvD entra em II'IJOI' na dêta 1lI101

publlCllÇio

saJa da ComlSlio, em •'Ide 11) de 111119

111 • PARECER DA COMIssAo

AComlSsio de CiAnc18 e Tecnologia, comunteaÇio e ln!omliIltll, em
reumAo ordlnárI. raaIlzada hotO, aprovou unenI_ o~ f8VDl'ivoI do
Relator Deputado Cltaar Bandeira à Menaagom nO 11B9199, I'lDIlermos do Protelo
de Deaelo ~egltIItt'"qUê aprasenta

E-.n preHI'lllll DI ....U11l1M DeplàdoS WI% P'auI\'1loOO 
Pre.,dlt'll8; Rob6no ArllÚjO - Vooe-Pnulden!l. Arolde do Ollvatra. CiIar 1landoI1l,

Corauel Sobrinho, Joú Rocha, Luiz MolWa, Paudemey AVllhl'lO, Santos FIlho, VIc
PII'1IS Franco, José Melo, Sérgio BarceIlOll. José de Abreu. JúlIO SemeghInl,
SlIlvedor Z'mbaldl, Sampaio D6na, Romeu Queiroz, Átila Lira, W8hnton Fagundel,
FrancistOnio Pinto, Jorge Plnhlllro. José Pnanta. MItrçaI Filho. Marcolo Barbien,
NelBOll Proença, PlIlhélro Landlm, José índIO. LuIZ Brtl8oCOUI1, Geovan FraJIM,
AnlbnIO Joaquim Araúp, Rloerdo Barros, Nelson Meurer, JOIé Janene, Almetda de
Jesus, Babá. Padre R.:lClue. Waller Pinheiro, Pedro WiIIOTl, In. Slm08S A1bénco
Cordeiro, Agnaldo Muniz, Eurlpedea Miranda. Gtvaldo CanmbAo LUlza Erundina,
Bispo Wanderval e LJn,:oln portel,/r

Sala da Comlsúo, em 17 de novembro de 1991l

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO, JUSnçA EREDAÇÃO

I- REl.AT6RIO

---
A Comissão de Ciência e iecnologlll. Comurxcação e Infonnállca

desta Casa. na forma regmentaJ. elaborou o presente Projeto de Decreto
LeglSlauvo nO 377, de 1999, aprovando o ato qllll autoriza a Associaçio Cultural
e Comurutána de ltapoá a executar sflfViço de l'lIdiodifulllo comunilárl8, na
localidade de Itapoá, Estado de santa Catanna.

o Processt) fOI encaminhado a esta ComlSSio, para sua
manifestação no que se refere ao temáno do IncISO lIJ do art. 32 do Regimento
Intemo.

11- VOTO DO REl.ATOR

Compete a este 6rglo técnico proferir, concIusivJmllnt, parecer
aobre a constituCIonalidade. jundicidade e técnícll legisllltlva da proposiç6o em
exame, nos termos do a.1. 32, 111. "a", do Regimento tarno desta Cala.

A maltiiII 6 de compel6nda exdusi\Ia do CongrMIO Nacional,
COlIConne diallOe o In. 49, XII. da ConatItuiçAo Fedem\. Por conseguiIte, o
projIlo de decreto leglll8lMl é ti P'OilOllÇAO adequada, seguindo o
enlIIlllImenlo precelluado no art. 109 do RegllTllllllo lnIBmO desta Casa.

A pr&!ente 'nlClaliva atende ao que dispõe " § 5° do art. 220 e
atende às demais elOgênclas da Constlluu;ão Federal. Obedece, também, aos
Ill<llÍlllllS de JUndIadade e às normas de técMlcas legISlativas

o voto é. portanto, pela constrtuáonalidade, juridicidade e boa
l6cnlca Iegisla\lva do Projeto de Decreto Legtslalivo r(' 377, de 1999, de autona
da ComouIo de Cltnaa e Tecnologia, Comunicação e Infonnállca.

sala da ComissAo, em ..~~.. de março de 2000.

lU - PARECER. DA COMISSÃO

A ComilÃO de Constit~ e Jllltiça e de Redaç5D, em
reuoriIo ordln'ria realizada hoje, llpÜIOU, contta OI votos doa Deputados
Pro6:tIaf LuitiDho, Waldir Fim, José GeMÚlO, Gemldo MAgela, Jooe Dirceu
e MorceIo Déda, pela OCIl5titucionoIidode, juridillidade e té=ca legislativa do
I'rojelo de Decrelo !.elllSlatiYD n° 377/99, nos tennoo; do Jl'Irecef do Relator,
Deputado FemoDdo COTUja.

Estt_presentes os Senhores Deputados'

RallaIdo em: Coelho - Presidente, lDaldo Lei1io, lédio
Rota e Ary Kaa - Vice-Presidentes, Andll! !lenassl, emo Riela, EdUIIdo

Pfts,F_ G~ves,JlQhy JlÍnift, Léo AI..Nelson MieOOzan,
Nelson (XOO~ Zenaldo Cootínbo, ZuIaiê COOra, Cem Schirmer, Cociolano
Saa, Freire JÚllioc, Geovan Freitas, Henrique Eduardo AlVes, MeOOes

RiOOiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Antônio Carlos KorM Reis,
CiroN~ Darci CoolOO, Jaime Martins, Paulo Magalhães, RicaclJ FiÚ1!,
RoIaM Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José Dirceu, José Gmoíno,
Mmlo~ Waldir~ Ary Kara, Augusto Farias, Edmar Moreira,
0Ml00 &mnho, F_ Cornj~ Jere Roberto Batoohio, José Antônio
A1mem, Séfgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton~
Max~~les Sarnfaio, Luís Barbosa, José RooaIdo,
Professtr LuizinhoeJair Bolsooaro,

,"- -
\ . í\ n

SaladaComissãd, em~~~2000
I \. \1 1 J I I'I :. ',) I! i

:/ I)VJlJ~
1_\. .

DefWdo RONALOO CEZAR COELHO
PresMlente I
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 387-A, DE 1999

(Da Comiulo de Relaç6el ExtHionI e de Def'_ Nadoaal)
MENSAOEMN!45If9J .

De comonlllllade com o mapaSlo no arogo 84. WCISQ vm, d. COnstllUlÇiO Federal.
sullmao • oI..ada collSldmçio de Vossu Exc:elências, acompanhado de ExpOSIção de Motivos do
SeoIlor Mimtro de E.wIo das RoIaçõeo Extono,es. o texto do Protocolo de São LUIZ .obre

MIIeria de ll<spot\llbilidadt CiVIl Em_ de ACIdentes de Trinsno entre as Estados Partes do
MftoJUJ, concJuido em SJo Luiz. Repubhca As!lClllllll, em 25 de junho d. 1996. c <la r..peclM

Erma. _em Awnç1o, em 19 dejunha de 1997.

Aprova o tIXlo dO PI'OIllCOIo de Sio luiz lOln Mal6r1a ele ReIIlonHboIcledt CiYII Emergente
de AcicIenlII ele TnlnIllo llfltre OI EaI*IOI PIItU dO Men:oaII. COIlClUIdo Im 810 luiz,
RIpóbIIca AtgIn1Ina, .m 25 de junho ele 18e6. I de rMpIC1Iva EI1'8l&, feita em Auuoçio, em
19 de jUnho de 18117; lindo~....: da CamluIo eleV~ e TraneporIH, peta llplOYIlÇio
(,.11101: DEP. Al»rlco Fliho); e da ComlIIIo de ConIIlIuJçlo e JuaIlçae ele RtcIeçIo, pele
COllIll1UclonIIIdade,Iuridlcldade, t6cnica leglIlalMI., no m6fIlo. pela &pIllYIoÇiO (relaIor: DEP.
WaldlrPinls).

BI'I$ll.... '5 de abril de 1998

EX N' 121 ;IIIR:E.

(ÃS COMISSOES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO.)

aorl1 do 2996.

SUMÁRIO

I• PlllIeto Iniciai

11 • Na Comlodo de VJaçIo e TraIlIpCIIIllI:
·~'do_'
• pIlKll'da ComIe8io

111· Na comilllo de CclnI1ftulqio e JUIlIça. de Redeçio:
• perecer do relalOt
•pI~rda COInIsslo

:!Xcelent~s.~lIO Senhor Pr.sidente ela Repl1bl!ca,

Elevo à consiclaraçlio de Vos.. excelência o anexo

projeto d.. Hen8lgee pela qual a" aubtaete aa refe..enela da COngr••sa

Nacional o texto do "Protocolo d. Slo Luiz sobre Hat6r1ZL de

Ilaspansll>ilidnd.. civil _rqsnts d.. Acid..nt:u de 'l'rAnsita "ntt".. OI

Estados P~OS do M...casul". aprovado pa.. ac.sUo da X Rounilio da

COM_lho dQ, Mercado Comm do Sul, raallza4a .. Buenos Aires e Sio

LUiz. 1\IpIlb11ca Arqantirm. nas di.. 24 e 25 eI.. junha eI.. 19'6,

retificado pala r ••pectiva Errata, conclu1da ea As&unÇ'O 811 19 de

junho eis ln7.

o CONGRESSO NACIONAL dectelll: 2. o Protocolo ••ta):)elece o direito aplic6.vel. 8 a jurisdiçio

Ar.t. I" Fica IptOvado o testo do Protocolo de São Luiz
101m: ~fuénJ. de R.esponsabilidlde CÍ';i1 Emetge:nte de Acidentei de Ttinsitoo
entte os Estados Panes do Me<Cosul. concluído em São l.wz, Repúb/ics
A%gennnl, em 25 de junho de 1996. e da respectiva Enal2, feita em Assunção, em
t 9 de junho dc 1997.

Parigtafo único. Fiam sujeitos à apto\"IÇÃO do C.ongresso
Naaom1 quaisquer atos que possam resu/lU em modilitaçio do ..fetido
Promcolo, bem como quaisquer aJusteS complementares "'"' nos termos do
inciso I do artigo 49 da Constituição Feden1, acarrercm eDCIJ'8OS ou
compromissos gravosos 10 patrimônio nacionl1

Sala da Comissão. em IS de de.zembro de 1999.

intarn.cionlll cOJlpatante pel:'a dstlrllinaçAo ela responsabilidade

civil tlIIUV""t.. d. acid.nue d. t ..AMito acorrida.. na territória ds

ua btada Parta do Hercolnl.1. O Protocolo aplica-sê nos casoa a. que

pat"ticipaa, au raulto "t1nqidas, pa..au dcalciliad.... ... _do

Pert<l dLv.""o daquele na qual tLver acorri<lo o acidonte. I!OIJ t&rlllClS

do Protocolo, a r ..ponsll>ilidads civil sarl! definida de "cordo cca

a d1rsita lntuna da pe.is anela a aciclant:el tenha acont..ciela. QUanelo

todaa u pallaDall envolvidas no sinistl:'Q tanhu dDJlicilio eIl outro

Estado Parts, ..srl! aplicada. l ..i lntarna d..ta Estaelo.

3. Tendo ea v:t..ta o c:,escente fJ.uxo transt'ron~eJ.riço de

vetculo. entrll os pa1.ses :lQ Mercosul, o Protocolo dever!!.

cont2:1~uir para aUllentar a segurança jur:i.dica dos agentes que atuaJlL

no territ6rio inteqrad.o, garantindo solucões mais justas ..

hal:aÓnica" nas declaOsa r.lacion.eI.... 11 ruponaabil1dael" civil

...t'1Jent•• de acidentes de trinsJ.to.

Poder lAgislativo, ..u!lIIsta a Voa... Exc..16ncia prajeta de Menu;...

ao Conqre.ao Nac1onal, juntaalnt. coa cópia. aut~ntl.cas do Tratado,

da rupec1:iva Errat••

MmlSIIGEII NR 458, DE 1998
(DO PODER ElCEctrrlVO)

SubIleta A conai.d.eraçl.o do Ccm.qr....o Nacional o texto cio
Protocala ela 81a Luiz zob.... l!tlt:6t"ia d,,' R..ponsabilidad.. Ci..U
IMrq-ntl de Acidant.. de 'l'..Ina'ta ent..e os Estados Part.. do
Herc~u1, conc1u.ido .. Slo Luis, R.pllblica Argantina,.. 25 de
junho ds 1996, e da. raep.ctiva Errata. feita .. Auunçla, .. 19
de junho d.. 1997.

4. Coa vistas ao .ncaunha••nto do assunto a aprec1açio elo

(AS COtlISSOES P""LAMEHTlIIl CONJUN'I'A DO MERCOSUL; DE RELIl.ÇOU
EXnRIDRE8 E DE DEFESA IIACIOMAL; DE Vl:AÇl.O E TJWlSPOR'l'ES I I: DI:
COIlS'l'I'ltUl;AO E JUS'l'IÇA E DE REDAÇAO)

LI~ELI~~
H.lnistro de Estado du R.l.çO.s Exterlorsa
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~TOCOLO DI! 1A0 LUIZ 'OBRE MAnRlA DI! I'lUPOHIAIIILIODE CIVIL
~ DR ACIClIINTU DII TRANlrro INTIW OI I8TADOI PAIITU DO

NKftCOSUL

O. _ da ~A'lIOfIlln" da R8f"lIllI<:oI FIId_ do BlllalI. d. RItP\lbIlClI ""
,,-,*.d.~~daUnlgll8l••-*_~P_':

COHaIlllR.'íNDO qLl8 a T_ da """IlI*J .-..,. a CllIIllI'ftlI'1 dD8 EIl8daa
_daDQllOill8r"'~"'_~

RMl'II'MAHOO • --.l. doa Estada8 ..-dallCCl'dar~ jurIdlcM COIl1UlII para
a~do_de~

DElTACANOO • __da Df..- um mwco d• .agurança juridIca l\lle~
lDIuçllaa jUllM •• l1armonIlI dai~ vIncuIadaa • r8apDIlUbIIdada aviI 8lI'IaflI8I'II
da 1ICld_ da HnIlIo:

CQNVIHCIDOS da Iml""*'* de.. adDIaram.............abra jurltdlçla
1nIanlaDIanaI. dlrelta.... na ..-da~ olvI arnIfgenIe da lIdderMI
da tranaIlD.

,\CCIlOAM:

AImG01

O .,..- p..- ....,..,. a d1nIIlD~ ••~ Io..........ialn.....
ClDlIlll8l8'* am _ ela rwpoIlIIIblIclacIa civil enwganIa de. acicIantaI de tttnIlID
ClClllIldDI na tant6rlo de um EIl8do Par1a. IICI l\uaia peI1IaIpIIm. DIl dD8 queiI ....-n
atIngldn,p_ darnlalladaa em_ E.tada P-.

OOIllClUo

AlmG02

"-la OI lInII da~ PtaIac:clo ** COIlIlda<ado damk:llla.~ • na
MgUinla ardam:

.) lIl*Kfa sa ldIar d. _ n_:
1. • resId6ncIlI~:
2. a _ prind;lIl d. MU& MgàdDS:

3•• 1Ug.......... _ ....ld6naIe""" haIIIWaI:

D-.nlAPUCÁvaL

AImOOa

" ,..".,.laablld_ cMI par addanIH de \rtnatla MIá raglda pala dIrallo lnlamD da EaIada
P.ne.al cuja larril6rIo _ a 8CldenIII.
8a na aoldanIe partlclp_" ou ...__ atIngIclu am

....., Ealado P.rta. a~MIá regido pala dnIID Jntama _ ollllmD

AItTlGOA

" raap00_1llIa cMI per daIICIlCIIrl<Iaa nn _ ..... _ ....cuIOI .......
_ QClI1MqOIlnc:II do ......... da trtnalIa. ... NgIda pela dlrelIa inlItmO ela EIIadD
Par1a no qual .. produzlu CI fala.

ARTIGO I

0__ qLl8 njtI c ....... apII_ • ~ade.__Ia am conIa .....

de-elrclulaçlo • lMQUrarIÇ8 llIl'I ......na kIg8r' no _ do aoldanIa.

ARTIGO I

O dIraIlo .pIic6veI • mpunsab"- cMI. conforma ... art;... 3 .... _ outnla
aapaclOa.~~te .

• ) ..~••-.acda laapc4lUll11dada;
b) a __ da iaaJltIo, ...._1adlI dlIImlIlIçIo da_IUbiIIdlId.;
c)'ulalIncia"_doa~""""'de~:
lI)an. IIJ.J'''lI<IenaIoda...-.o;.,.1ftIIOMIl;"'VIDdo praplI\fIrIo do_culo. por _ ou fia de .....

cIelMl--',~CIU~_'**Io._leglIIma:
I) •~ •• CIáUCIdIId••

AftTIlJO 7

P... _ ...qOoo~.- PrcIc>oaIa ••~ da
_.0&__ 110__

'1 '-':

blda_da_.

ol""""""'''''-.

O. ""' ...._P_.__ aulrD _

_~~ ao~__ rogItlJa. da ""'..,,_ com. 111 da
lugar ande llCCllIlIU c llnIIlrD. Na ...-...-. .... flcani
faouIaIjo cIIapar da~ "'" _ -ac>JI qua nIa • aalIolaçIo da .,.tgirldaI da-......

lOl..IJÇAo DE COIlTIIOriRIlAS

AImQOI

AI ""'_ qua ...... _ CIO _ p_ par _ ds spIcaç:tD,
~ ""~ daa dilpallç6ll COIIlIoIIIIlID __ P"*,,,,*, _--...-vooo........--
Se .. ........". lIIa _ .... 1I0IIIIIo. ou _ lar
............~ ...-.- 0& ,,-, ~ na 8IIloma da
~_c...-........ _OI_PartaodaT_da~.

DlII'OIlÇCa l'IIIAlI

AII11ao11

0,.-_. """ lnIoIr-* do~ ..~, _ am VIgor. com
~__~__ qua.~. 3O(lltnla1_.pdaa

...... \1l1li \lIDMIf1OdI\I6*lál_~de 1WllIlcI9IO.

..... DI damIlIIlIIlIIaIn1JII..... Im vil« no trlgillma '*' PQI1elIDr ao dIpàIIIO da
raapac:lMo 1nIInInwIla da .-.çea.

ARTIGO 11

Aldedo por parte de 1Mn EIIIdo 10 TIIlIdo de Asslll1Çio implicará de pleno dirIIlo 1
Idesio 10 plIIIf1I8 ProlocolD.

ARTIGO 12

O~ ProlocoIa nIO dIrrlIgIrí n djtPcIIç6n da COI1VIllÇOII vigenln "'1lgunI
doi EIl8doI qUI~1Im lIpIClOI nIO prIYIIIoI nelllleXIO.

AflTJG011

O Governo di~ do PmgIIII .a o~rIo do pt!IellIt ProIocclo e doi
irIIInInnlI dllIlIIcIçIo • lIIMIri c6piII dIvidImInIe lUIIIlllcIdas doIlI1IIII1OI 101
GcMmoI doi dInlIiI EmdoI PIIIIL

DI lTlIIlIII fannI, o !3oYImo di ReplIbIicl do Pnguai. natiftcalli 101 GovemoI doi
dIrnIiI EIIIcIOI PnI • clItI clt lI1IrIdI tI1I vigor do prnne ProIocoIo e I dIII clt
dIpódo doIlnM'IIIlMlIlIdi .......

FIilo IITI SIO Luiz, RepclblIca hgInh. 101 25 do~ de jW1ho de 19911. em lIlI or9r1II

:B·--:;;:;~-
"*RIpibIIca do......
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I!ftRATA AO PROTOCOLO DE
IU!llPOlt~LItlADECML. EMERGI!NTE DE AC1IlEHTES DI! TRAN8ITO

ENTRE OS ESTADOS PARTl:S DO MERCOSUL.

RIPItIIIlITACt\o''MM.'' NA COMIIIAO rA1'.AMlNTABmNltJrlrA JK) MlllDSlI.

1-RELATÓRIO:

O. (love""", da "eptlblk:a Juv-dlno. do Rspübllca Fod.,..Uvo da Brad. do
R!IllUbIk:a da Paraguai e da República Orielltal da URJgU8I, dOlllVlII1111
denominadas 'os EIIodOl PcIM',

Cansldenlnda <lUI a RounIla d. Ministros do Justiça doloctou lnos na ArIIga 3 da
Pl'ataccla de ResponsabUldode CIvIl Em8rg8l11e de Adde_ de TrAnsito entrl OI
e.fadas Part.. da MERCOSU'=:

ACORDAM:

o E.,celennss1lDO Senhor Prosidenle da Republica submeteu • col1Slderaçio

do Congressll NlIClOnl1. por moto da Mensagem n° 458. de 1998. acomponlwla do elqlll!lçIo

de me1lv., firmada pelo Senhor Mln!!nro de Eslado das Relações Extenorcs. o texto do

Protocolo de Sio LUIZ sobte Matens do ResponsabIlidade Civil Emergente de Acidomes do

Trins1l0 enm: .. Estadas Panos do Mcn:osuI. cançluldo em SIa LIIlZ, Repúblics Argentuta.

em 25 doJunho do 1996, odarespocnva EmIa, feita em Assunçio, em 19 doJunho de 1997.

ARTIGO 1

IlICCrpO<8r cama par6gral"a ten:e1rD da 1\r1Igll3 da PraIacaIa daRH~'
ClYil EmIt\lante da Acldl_ d. T_a.nIm as EsIodaIP_ da MERCOSUL:

"3. O Tribuno. dltannlnlllli a damlelUa comum _.nda • raaoblnd_ das
elrcun.lJndu do c..... o.·...... dos falDl contampfadaa na Artlgo 2,
IIlnl" 11. b I OClol'Tlnl'll Im um_aEsllda. "

o Protocolo estabelece o diroíIo oplicáveI • a jurisdiçio mtemaeionú
COIDJlClO'IlC para dcl=m1lllÇlo da RSpOD!Ibilidode CIVIl _ de 0CIdem0s de trImtto

ocomdoo no temlório de um Eslado Porte do Mcn:osuL O PratDcalo .pI""... nos cuoo em

quo pomcípem, ou rosult<m atingidas, JlCS'OU doIlIIctlladu em Estado Pane div.... daquoIe

no qllll houver ocorrida o addenfe. Nos lennoo do ProIocolo. a mpomabilidade ciVIl SCli

deIiIIida de ocotdo com a dtmto imemo da poIS ande O IIl:tdcmc~ acontectdo. QuaIIdo

todas as pessoos envolvidas no sinIstro lenham domlcllI. em oUlIo Estado pane, seta opIicada

a loi Imcma des10 Eslado

Ao intctsr SUl traml1IÇio pela CIman das Deputados, a Memagem nO 4'3,

de 1998. fOI ClUlIIinhoda á R<:pr:sentaçio Brasileira na ComiuIo ParlIllJCn!M Conjunto do

Mercosul. para quo ..... 1jRIOl1lISSC seu IOlatorio prolim...,.. pn:vtstD DO IncISO 1do Irt. 2" da

Resoluçlo nO 1, do 1996-01 (lpIDY1ldaom 21 de novembro de 1996)

u-VOTO DO RELATOR:

Tenda em \1.ta o ClOSCCI\lO fluxo trlnSliolllCtnça de veiculos entre OS JlIISOS
do Merc<mIl. • PratDcalo devera contnbuir para _ • .....-JI1IIdica cios _

I;'ela Governo da RepIlbIlca
Fed_Uva do Bmd

Pelo Governo da RIJlIlbllca

~
Pelo Govwno da Rop1lbllca da Parallll"l

~

FEITO no cidade di A••unçio. aos dlzenove dias do m6e de JUnho de 1997. sm
um originai. no. ldlomu partugu6e e ..ponhal. nntfo ImtloS 19U-I.
oUlfntlccs.

-t~-

AVISO n' 505 - SUPARlC CiVIl
quo atuam no temtono Integtado. garannndo lOIuçlles maisi-e hamIõnicas nu d<ciJlleI

n:llll:lOnadas a rCSjlOll!&bilidade CIVIl emetgOIlIeSde lICIdentGde llinsiIo

Senhor Primeira Secretirlo.

Em 15 de abn1 de 1993
Em face do Ildcnsamoma do fluxo Il&IIIfnxl1euiço de velculos ontn: os

paJSOS .lgJlI1srtllS do Tramdo de Assunçio, de 26 de muço de 1991, o quo tellde. InclllSlVC, a

aumentar com a~ fisica que se processa entre o. quatro 'OCIOS, o ProtocDlo de 810

LWZ,OllIapRCzadQ,_dc.llliUJarimponincta.

Encammho s .... Secretlrls Mensagem do Excelenllssimo Senh<lr Presiclcnte da
Repüblica rdllJVa .0 lexta do Prolocolo de SIo Luiz sob", Malósia de ResponsabiJidalle Civil
Emergeme de AClde= de TrinSllO entre os Estados Panes do Mercosul, concluído em 510 L.uiz,
Ropubúca Argentina, em 25 de Juabo de 1996, e da respectiva Emta, reita em Assunçlo

A IIIIOBt&\'it> 10m sUCCOSIVI1IlenlO BtlSdo impotllUl105 lmUfonmll;<ks, do

grande n:IcvinciaJuridlca, as quIIs estio COIISIatIICnlCIa provocar o lmetesse, alllcnçio o a

CtlIItVldade dos JIII1SIU. No caso, • nwor freqO!lIctll de lIifego de veIculas licenctados em

objeto a tespOIJSIbiliZlçlo çm) dos envolvidos, razio pela qual é necessana ac~ de uma

discJplira quo rcguIamonte, segundo cri1erios (nClSOS, a queslio da Icgts1açlo apltclivel em

cada mfottimio.
AtenClo&lJllente.

CL~ARR~
~ do Estado Cbofeda CaJaCivil

da PRsidênçl& da R"I'ubllca

A1tm disso. unda que o Mercosul seJ' um blaco Imergovert1lUTlemal, sem

IllSlItuições ou tulllridalles supa-naciolllJs, o gIaU de intetJÇio que se vonfica em torDO do

ctesconte ilUXD do cométcio iMa-leglOnaI de quuo 21 bllblles de dólarosiano, requer, no

especifico caso da 1OS]lllIlMt1idodcoml dIllom:nIIl de ""dentes de ttinsito, que se prevejom

fórmulas ptDCCSSUIIS ocID.... • ;hde jllriIdiçlla competentes a pnoTl, aptas a CIÚICnlIt

os novos desafiO$.

Compostll dot 13"0de_EmlacID~rodlIivaao ...art 3·, o

PIlJloço!o do SIo Luiz previ .... lIlI 1lIli.. 9". _ fama pICIicia de soluçlo de

CQ\IttOVCmIS inter-eswais.~ da i.-pm:IIÇIo, ç1àç1o 00 deIcumpritnonto cio

pnIpno PlllUlI:Oio.

A SuaEx~ o 5eIIhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
, S=srio da Cinw'& dos DepuIadO.
BRAS lA.pr,

TllIIll-se de compromisso opommo e conventento lOS interesses ll&ctonsis.

cOllfi~ coma ImpottamC tnSllUmomo de sponeiçoomemn e nprofundarnenlO das

relll;iles cnllC '" poIJeS do Mm:05u1.
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Ale de 1IImloIiar... eom o espmtD IlIler-pet'lWll<nW que prestde a

.-I ra.o do -.cl_ do bIooo eoonam"", em t<1a. an que se buoea o

aperl"eiçoomento da ZOI1& de Um: come,clO. lendo como~ de~l& • tanfa

_ comum. de forn1& a aperf_ também a wdo aduonot""l1ItItulda pelo Protocolo

de Ouro I'mo. de 17 de _ do 1994, o "Pr'*>ODIo de SIo luIZ sobn: MaIóna de

ResponsabdIClado CIVIl Emergente de Acider.Ies de TnJosno 0= os Estados Panos do

MercOJU1, conclwdo """ !lo Lwz, Repol!lllca AfBeol1na, em 2' de JU11ho de 1996. e da

n:spectIV& Erma. feua em Assunçio. em 19 de JunlIo de 1997", i: amda CDIIJlIlucIooo1.

Icp.!, c tsI& versado tnI boa tecmC& IegHIanva. pelo quo 1IOm0l fa\'Oll.YClI i lue aprovaçlD

Antf: o CJqlDIlO, nOllD pom:er /: de que o Protocolo de 510 LUIZ _

Maténa de Respomabllidade CIVIl~ de AcIdentes de Trinsuo cmo:: OI Estados

Putes do Mercosul. COlXiluúlo em 510 Lwz, República Argmtlna, em 2S deJunho da 1996, •

rnpcenva Erma, Ii:rta Im AuuDçio, em 19 de Junho de 1997, COIli!mn muar~

J1Il1<h<a • amporo lcpI, "" caso de lDfom:mtos, ..,. propnetinos de ",,"cuJos de ttaDsporle •

do~, Iic:onaodo< 1101 Es!Idos Par1et, que cIrculam no territóno da umIo aduonoinL

Ccnoot1ui.... JXW"'" '10 um IIIlttUlllClllD de rdeva:e Impecünela pora o avauço da
i~ ecDII6mlc:a. mmeendo, ponamo. se, apl'llWdo pelo COClJ'l'UO NacIonal

S&Ia das 5enllcJ, em de de 1999

~ra_r
PARECER DA COMISSÃO

A Repr<sentaçio Brasdcira na COIIIISSào ParlamcnJal' ConjWlta, em
rewüio ordinária realJ73da hOJc, APROVOU, unanimemente, o Relatório do
Deparado Confúcio Moura oferecIdo a Mensagem N" 458198, conclwndo pela
aprovaçio dos rertl1(lS que submete 11 consllleraçio do Congresso NacIonal O

textO do Protocolo de São LUlZ sobre Maténa de Responsabilidade C.vi1
Emergente de Acidenms de Trânsito entre os Estados Partes do Mercosul

Estiveram presenres os Senhores Parlamentares'
Deputados Júlio Redecker, Preslliente, Ney Lopes, Santos Filho,

Coofúcio Moura, Nelson Marchezan e Luíz MainardI, lltulares, Deputados
EdIon Andrino e PlIuIo Delgado, suplentes, Senadores' Geraldo Allhofi; titular,
Marluce Pinto, suplente

s..mc7~1r-d,'m

../ 10 REDECKER
I \ Presidente
\

COMlSSAo DE REILAçOEs EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - RELATÓRIO:

O ExcelentlsSlmo Senhor Presidente da República submet& à

COI1Ild8nIÇio do Congreuo NlICiooll, por meio da Mensagem nO 458, de 1998,

aocxnpanIlIIdlI de exposlçAo da mottvos firmada pelo Senhor MinIStro de Estado

_ RMl90eI ExlenorllS, o texto do Protocolo da Sio luiz aobre Ma1jrla de

RMponubIIIdJIda Civil Emergente da Acldenta d. Trinaito .ntre CIC

~ PaI1H do~I, concluldo em SIo Luiz, RepQbIIcIl AtgenlIna, em

2!l de )unho de 1996, • da reape<:tlw Ernda, feia em A.unçIo. em 111 de junho

c11118l17.

Os autos de trsmilaçio estio Il1alnIldoa com c6pis auIetIIIc:liiIãda
instrumento intemsacillal .ob análise, encontrando-ae A_leitO' OI dernata

requisitos procesalWJ r>eI1IDentes, estando, portanto. aptos à apreci8çlo

IagÍllllltiva.

AI> iniciar lllIIl lramIlIlçIo pe. CAmara doi Oeputadoa, a

MenIagtIm nO 4M, de 111llB. fel encamln/ulda • R8p<MentaçAo Braalleira da
ComlHIo PIrIarnarár eon,unra do~, p8III que _ lIpI'llHllIaa......

ralalória praIimklc. pmIIlo no lnciIo I do alt. ';I!' da RMDklçIo nO 1, da 1llllB-CN,

de 21 de l'lIlWIIIIblo de 1llll1l, o que oootnlll -.ri 10 de~ de 1m, atmM de

pa_favorávaI do Depulado ConfOcio Moura. acoftldo por unsnlmldade.

Foi, apólI, onc:amlnhado o lnotnJmento lnlamaclonal a _

Conwdo. dIwndo, I "!lU". _ ouvidIa 11 CornIII6eI da VIaÇIO •

Tranoparlea a de eon.tltuiçIo e JUIlIça • de RlIdaçlo.

Cornpoelo de 13 artlgoe • de uma Errata de naturma aditiva eo

HU ert. :se, oProIocak> da SIo LuIz plllYt, alnda, no artigo 9", uma forma ptICtlcia

de sokIçIo de c:onII'ovOl. ln1emlataIa. dllcorrentec da lnlerpretaçAo, apllcaçlo

ou deecurnpolmenlo do PfÓIlrJCI ProlocoIo.

é o rWat6rio.

1-VOTO DO RELATOR:

Cano bem anfallzou o 0apulIId0 Con6lclo Moura, em YOlo

lIpf8MIIacIo à ComIaaIo Parlamanlar Conjunta do Mercoaul, o PrcklcoIo .ai>

__ ........... o dlrello apllcilwf e a ]uriIdIçIo .-rneclona\ cornpelenIe pwa

~till.çlo da I1lIPOIl88blIdede cIvlI~ de acIclanllIs de trando

oc:ontclca no lIrrllOrio de lIITI Estado Pane-do MercoIul, envolvendo~

de~púN paIt8I do bloco.

o Protocolo Inclde, POlI, nos Cll&OI em que partlclpem, ou

resullem atrIlgldas, pessoas dorndiadll em Estado Par1e diverao daquele no

qual houver ocomdo o &CIdeml. Nos termos do Protocolo, a responublltdllde civlI

se" deftnlda de acordo com o direito Interno do pais onde o acidente t8nha

aconteeldo.

Por outIo lIIdo, quando todas a. peuoaa envolvidas no .1nlIlro

lenham domlclllo em ouCro Es!IIdo PaM, aeri aplicada alei intemad_ EúIdo.

Como foi anterlormllnte enfa1Izado na análise desta matéria, em

faCe do adenlamento do ~uxo tranafronl8lrIç de veicules entre os pafMs

slgllll1Wlo& do Tratado de AuunçIo, da 26 de março de 1991, que tende,

inckJSIV8, a aumentar com a JmegIllÇlo f1Jice que M processa entre os qualro

sóclol, o ProklcoIo da SIo Luiz, ora apreciado, reveste-18 de alngt*r

impolt&ncla.

o p-m c:omprDlI1ÍlIaO Jn1emIclonaI é cond~ com o
eaplnto inter-{jovemamental que prnlde a atual fase de desenvolvimento do

Mercosul, em que 18 busca o aperfelçoarnem da zona de livre corn6rc1o. WIlda

como meta de con"..rg6ncta a tanfa .xterna comum.

t>eIIln.- a aperfelçocr a uniAo aduanen, lnablulda 8ITI 17 de

dezembro de 1994, pelo Protocolo de Ouro PrIIlo, conIernplando 8 rHlldade

pl8l8nta de malor freqotncla de lIifego de velculos~ entre OS pa/MI

partlclparJtw, momento 8ITI que 18 10lllll impmcindivel cIarific=-r a

reeponubIldade civlI doa lIIl'IOlvIdolI em llYIII1luaia 1ICldenles. ragul8menllIndo,

I8lIlIlldo criCI6rIoa prlIClsos, a quesllo da leglllaçlo apIdvel em cada In1DrIIlnkr.

VOTO, delta fornla, I*a IplDVllçlo do ProlocoIo da SIo Luiz

sobra Ma16ria d. RaponublIldade Civil Emergente de A.cidenles de TrIneIlo

en1ra os EsladoI Partes do Meroo.ul, concIufdo em SIo Luiz, RepObIca

AIgen!Ina, em 25 de ju:mo de 1l1ll8, .. de reIj)lIClNa Errata, feita em AaunçIo,
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em 19 de junho de 1997, nos termos da proposta do Deorcco L0~'>I)tI" 1"m

anexo.

~2~""=
Doputado JAIR BOLSONARO

Rela.tor

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' , [1[; 1999.

Aprova o texto do Protocolo de Sáo
LUIZ sabre Matória de R6sponsabllldade
Civil Emergente de ACldentM de TlIlnsllo
enftll Os !Estados Partes do Mercosul,
caneluldo em São LUIZ, República
A1!I"nUna, em 25 de Junho de 1996, e da
f9S{JocUva fErrom. feHa em Assunç1D. em
19 deJunho d. 1997.

OCong",••o N.clon.1 decmla:

Ar!. l' Fica .provado o texto do Protocolo de Silo Luiz sobre
Matêna de Responsabilidade CiVil Emergente de ACidentes de Trilaslto e"1re os
Eslados Partes do Mercosul, concluldo em Sfio Luiz, Republlca Argentlns, em 25
de junho de 1996. e da respectiva Errata, feita em Assunção, em 19 de Junho de

1997
Pará9rnro únlco. FICam sUjeitos a aprovaçilo do Congresso

N'Clonal quaisquer atos que possam resultar em modificação do refendo
Protocolo bem como qual!~quer aJUstes complementams que, nos temms do

Inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acarT1!lem enearg(l~ OU

compromissos gravosos ao palnmOmo nacional.

Art. 2' Este decreto legislauvo entra em vl90r na dala de

sua publicação.

Sala da Comissão, emPl de ::ll(:..~{,,,~ dI? 1999.

c:? Çl~"1z.-'\..:;,
Deputado JAIR eOLSONARO

Relator

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Extenares e de Defesa Nacional.
em reumão ordlnána realizada hoje, opinou, unammemente. peja aprovaç.'lo da
Mensagem n° 458/98, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de Decreto
LegIslativo que apresenta, acatando o parecer do fela/or, Depulgelo Jair
Bolsonaro

Estiveram presentes os Senhores Depl.llados - Anlamo
Carlos Pannunzlo • PresIdente, Amon Bezerra e SynvaJ Guazzelh 
Vice-Presidentes. Aroldo Cedraz, Átila LIns, JoaqUim FranCIsco, Werner
Wanderer, Luciano Pizzallo, Coronel GarCia. LUIZ Carlos Hauly, Paulo
Kobayashl, SilVIO Torres, Zulalê Cobra. Alberto Fraga, Damião Feliciano, Elalon..
Baroalho, João Herrmann Nela. Máno de Oliveira, João Magalhães, Nllmáno
Miranda, Vlrgilio Guimarães. Fernando Gonçaives José Carlos Elias, Jôsé
Thomaz Nonô. LUIZ Salomão. Pedro Valadares e De Velasco

Sala da Comissão, em 15 de dezembro de 1999

CaMISl'JÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I . RELATÓRIO

Para exame desta Comissão acha..... o PltJIl!Io de Decreto
Leglslallvo n' 387, de 1999. da Comlsdo de Relações Extenores e de Defesa
Nacional, que aprova o texto do Pro!OCQIo c!l! São LUIZ sobre "'aténa de
Responsabll1dade CIVIl Emergente de AcIdentes de Trânsito ~ntre os !ãtados

Partes do Me[ÇQ!!YI, concluldo em SIo LuIZ, República Argenbna. em 25 de junho
de 1996. e da rec!pec!MJ Ermfa, fella em Assunção, em 19 de Junho de 1997 O
PDL em análise on91110U·.. da apreel8Çlio, pela Comissão refenda, da
Mensag.m n° 458198 do Poder ExocutJvo, objeto de consulta antenor ã Comissão
Panamen\l!r Conjunta do Mercosul. cuJos voto. pela aprovação fornm acatado.
pDr ummJrnldade.

Após o pronunciamento da prngente ComlssAo o Pu~

n' 387199 deverá ser encammhado à ComlssAo de Constituição e Justiça e de
Redação

Constrtuldo por 13 artigos e uma Errata adrtlva ao art 3'. o
ProIoeoIo de São LUI~ l!9tabelece o dlrelio aplicável e a jUnsdição mtemaclonal
competente relabvos à diIlClimlnaçilo da responsabilidade CIVIÍ na ocorrênc13 de
aCldantes da trnnsrto em Estado Parte do Mercosul. envolvendo nacionais de

outros palres membros dp bloco.

É o re!aténo.

11· VOTO DO RELATOR

A cnaçáo do M!!lCSdo Comum do Sul. por meIO do Tratado
de Assunção de 26 de março de 1991. promovau o crescimento das relações
comerCIaiS entre Os Estados Membros, gerando e necesSidade de apnmorar OS
l!lstrumenlos JurídICOS Impre!!Ctndlvl!l!3i alnter~relaçfio propugnada

Como substrato inerente às relações entre os diferentes
países temos os deslocamentos realizados por melO de veiculas que, suscetfvels
ao acometimento de falhas mecânIcas ou humanas, eventualmente provocam

8Cldentes de trãnslto.

Dadas as clrcunstãnctas da geografia dos simstros,
envolVimento de naCionaiS de outros países. dltertos e deveres IndiViduaiS a
serem respe.lados, quanto ao ressarcimento de preJuizos e detenmmação de

responsablbdades, mcluslVe sobre danos maleITOIs a terceiros, e ditames legaIS
espooíficos de cada Estado Parte. impunha-se a !enmulação de acordo entre Os

Paises Partes do Mercosul para o tratamento convemente da questão,

Pertinente, pela cobertura da vlÍClJo Jurldlco sobre situação
recorrente na realidade presente do aumento de mtercâmblo entre os Estados
Membros, haja Vista recentes epiSÓdiOS de 8Cldentes de trânsrto haVidos no Brasil

envolvendo lunstas argentinos, o Protocolo de São Luiz, ao dlscipHnar os

procedimentos legais cablvels sobre Matéria de ReSpon!l8blhdade Civil
Emergente de ACidentes de Trânsito entre os Estados Partes do Mercosul,.
amplia. aperfeiçoa e consubstanCIe a coeJ()stênCl8 dos mteresses comuns do

Bra~II, ArgenMa, Uruguai e Paraguai.

ASSIm, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto
LegislatiVO n' 387 de 1999, que aprova o Protocolo de São Luiz sobre Maléna da
Responsabiltdade Civil Emergente de Acidentes de TrânSllo entre os Estados
Partes dg Mercosul. concluldo em São LUIz, República Argentina, em 25 deJunho

de 19S6. Gl d3 respectiva Errata, feita em Assunção, em 19 de Junho de 1997.

Sala da Comissão, em IB de Q.l:::>r,J!.., de 2000.

/~~
~OFILHO

Relator
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m- PARECER DA cOMisSÃO

Março de 2000

A ComIIlIo de VIaçio • TraMpOflotI. em reum'o
ordinária reallzada h<>jB. opinou ul1IInlmemonte peI. &jlIOVlIÇIiO do PrcjeIo di
DflCfRlo LeglIIallYo n' 3871ll9. nos lIlmoI do p8I1ICIr do 1'IlIIlor. Oepulado Alb6rIco
Filho.

EltiYeram pre_ OI MglIIOIeI Deputados:
Barbola Neto • Pntsldento. Chiquinho F_. Joio

Ribeiro .. Pedro Faman<letl • Vlc&-Ptuld_. AIo/m S8nIoe, Chico d. PrinceIa.
Dultlo PIsanncIú. Feu Rola, Pedro Ch_, Romeu Cuetn:>z, S«gIo _,
EunltlO Olivelta. Joio Henrlque, JoIIl ChawI, Waldir Stt1modt. lIdIfonço CordeIro,
N8Uton Lima, Ostar Andrade. ReImundo Colombo. o.lTlIIo F.Iltlano. MIrtoI
Afonoo. TllIma ele S<1UZa, AlmIr St, Gfyton TIII1I PlnIo, PhIiomon Rodr1guH.
Raimundo SantGs. Lula Eduardo. Eujtào SImOM. Edlnho Araljo, Paulo FllIjó, SIMo
Torres. Luiz Sérgio Mórdo MaIos, WelllngIon DIn. Joio TollIe OOmplo PIteI.

2000

COMISSÃO DE CONSTI11JIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

o Balhor Presidente daRepública, atméI di Mensqem ri" 45&,
datada de 15 de abril de 1993. encamiDhou 10 CoIJIr-o NICioneI, pera lia
dehberaçlo. o Ato lntemactOO8l. qllll reune os ESIIldoI penltipentes do
:vIet'COIlUl. concluldo em 510 LuIZ. Republita Arpntina. em 25 de JIIIIho de
1996. ~ que COIIIlItUÍ O PnxocoIo de SIo Luiz sobre MIlI\ria de
Responubilídade Civil Emeraeme de AcidcnIu de Trbito a1IIe os tsa.Ios
Partes do MercOlUi, t, da mpccIÍ\'& EmIta. relia em ASSIlDÇk em 19 dejllllho
de 1997.

Esse Ato l:stá inserido nos objetIvos gerais da caminhada polltica
de integração continental. buscando a hannorna do desenvolvirnClltO dos
países integrantes do Mercosul, do aperfeiçoamento da zona de livre comércio
e de sua crescente WIÍIO aduaoeim.

Essencialmentc. esse Pl'Q(ocolo estabelece. como menciona a
representaÇão bra!lileíra na ComIssão Parlamentllr ConJUllla do Mercosul, no
pllJ'l:cer do ilustre deputado Coniücio Moura. o direito aplicável e a jurisdiçlo
internaCIOnal competellte. para dáemlmar a rcsponsabilidlde civil emetpnte
de acidentes de trWito ocorridos Illl território de um Estado Palte do
Mercosul. De outro lado, ainda. em face da intensificaçlo do movimento de
veiculos atrllVCWlldo 11 fronteiras dos Estados que o compllcm, o Protooolo
em apreço haverá de contribuir. enonnemente, para melhor disciplinar "a
segul'llllÇl jurídica do! agentes que lI1lItII no território integrado, p1II1tindo
soluções mais justas e harmônicas na docisõcs rellcionadas ,
responsabilidade civir' que resultam de acidentes de Ilinsito.

Compõem o Protocolo de Silo Luiz, RepiJblica Argentina. 13
artigos e uma EITliIlI, feita em ASSlUlçio. A seu respeito opÍll811lll, com
pronunciamento unAnime de aprovaçio. a ComissAo Par\amenw Conjunta do
Mcn:osul e a Comissllo de Relações Extcriom e de Deresa Nacional. da
camara dos Deputados.

!nl:umbo-nos. aqui, na Comiu&o de COfIItituiçio c de Justiça O
exame da constitucionalidade eda jwidicidade do Ato IntemaeíoIIaI assinIdo
e assumido pekls ICl~_ do Poder Executivo, na conduçlo de lIOIIlII

re1IIções internaciOlllÚ. pIInI que a seu respeito o C\lIl.FCSSO Nacionall'ellliva
definilMm:nte. É o qlll: estabcIccc o artigo 4°, inciIo I, da Constituiçio
FcderlII. a fim de que pnhe efidcia e produza efeitoll a Convençio objeto da
nossa apreciaçlo

Vato pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de
Decreto Legislativo ri 387m, c i!\lllmcnre por sua conveniâlciL e boi
técnica legislativa, llOII termoS do que nos atribui diZa' o Regimento Interno
desta Casa, an. 32, inciso m.

A Comisslo de COlIItítuiçIo c Justiça e de R.edaçio, em
tCUIIÍllo oniiDí.ria rCIiizIda hoje, opioou unanimemeut1l pela
caastitutioDalidade, juridicidade, técnica legislativa c, no mérito, pela
IpI'llVlÇlo do Projeto de Decreto Legislativo n° 387199, nos termos do parecer
do Relator, DepulIdo Waldir Pires.

&tiveram preaeotes os Senhores Deputados:

RooaIdo CézlIr Coclbo - PrcsidcDte. Inaldo Leillo. lódio
Rosa c Ary Kan - Vico-Presidcmes, Andr6 Beaaasi, CaM> Rie1a, EduIrdo
PMs, Femaodo GoPçaIves, Jutahy JÚIJi()r, Léo AIcIDtam, Ne1Ioo MIrdIezan,
Nelson 0I0ch, Zenaldo Coutinho, Zu!ai6 Cobra, Cezar Schirmcr, C0ri01lDo
Sales, Freire J6nior, Gcovan Freitas, Hemique EduanIo Alves, Meodes
Ribeiro Filho. Osmar SenaaJio, Renato VÍIaDI, Anh'laio C8rlos~ Reis,
Ciro NOI\ICÚ&, DIrei CoeIbo, Jaime.MIrtiDI, Paulo MapIbIes, Ricatdo Fidza,
RoIand Lavigne, ViImar Rocba, Geraldo MqeIa, JOIé Dirceu, JIlIé GIlIOÍIIO,
Man1eIo Déda, Waldir Pires, Ary Kara, AlJIIIIfO Farias, Edmar Moreira,
0swId0 Sobrinho, FenwKIo Coruja, JOIé Roberto BMochio. JOIIé AnldDio
Alme.ida, Sérgio MiraDda, Bispo Rodrill\CS, LuciaIIo Bivar, Ayrton XIriz,
Max ROKIIIlIIlIID, TbemistocJes Sampaio, LuIs BIrbosa, José ROIIIIdo,
Profeasor LuiziDbo eJair~.

Sala da CoinÍIII/;l,~ 29 rr de 2000'1/ I} fi rI J I\ \' .',--,,- v-
Deputado RONALDO CEL\RCOELHO

• PrcsideII1e

tpROiTO DE RESOLUÇÃO h'71..\ DE 2(1
(DO8l PEIXtO VAlADMES EOOTROS)

PARECER DA IBA

SUMÁRIO

. fll'600 &f'ritWo.Vm PEIte
, ,...dallesa
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PARECER DO SENHOR PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

RELATÓRIO

Este projeto, que tem o nobre Dep. PEDRO VALADARES
como primeiro signatário, cria o Grupo Parlamentar Brasil-Timor
Leste que funcionará como serviço de cooperação interparlamentar,
sem ônus para a Câmara dos Deputados..

O Grupo reger-se-á por Estatutos, aprovados por seus
fundadores, respeitada a legislação interpa pertinente.

Na justificativa, é dito que o "Governo brasileiro está
empenhado em concentrar esforços para contribuir ativamente na
organizaç§o institucional, bem como na viabilização social e
econômica do futuro Estado timorense, valendo-se das afinidades
históricas, culturais e lingilisticas ~dois povos".

É o rclatório. /~

VOTO no RELATOR

Inúmeros s!o os Grupos Parlamentares existentes, hoje, na
CAmara dos Deputados, formalmente aprovados mediante
Resolução. Dentre outros, posso citar: Brasil-México (na 09/91),
Brasil-Cuba (na 15/89), Brasil-Itália (na 55/79), Brasil-Angola (na
8/89) c BrasillReino da Tailândia (na 33/93).

Medida importante, no meu entendimento, é que o pretendido
Grupo atuará, a exemplo dos demais, sem ônus para a Casa.

Creio que os Grupos Parlamentares silo instrumentos cficazes
dc cooperaç!o entre representantes dc diferentes Nações. Temos
muito a aprender com a experiência alheia e eles com a nossa.
Sobrctudo agora quando as relações internacionais passam a ser
mais voltadas para um integracionismo econômico.

Diante do exposto, VOTO PELA APROVAÇÃO deste Projeto
de Resolução na 71, de íboo, que institui o Grupo Parlamentar
Brasil-Timor Leste.

Vi~·~~ uooa., 11 ~~ NiI r~ 11~~l J~

W~,J'.~,~áMIJJ~••~~~I~
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DISTRiBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL
51@ Legislatura _. 2!! Sessão legislativa

O Deputado GÉRSON PERES, Presidente des
ta Comissão, fez a sE?fJuinte:

Distribuiçãlo fII!! 1/2000

Em 20-3-2000
Ao Deputado ADELSON RIBEIRO
Projeto de Lei nº 2.248/99 - do Sr. Carlos Dunga

- qüe "concede isenção do imposto Territorial Rural
nas condições que especifica". ,

Ao Deputado ANIVALDO VALE
Projeto de Lei nº 2.691/97 - do Sr. Fernando

Ferro e outros - que "veda a produção, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação e a exportação
de agrotóxicos, e dá outras providências".

Ao Deputado B. SÁ
Projeto de Lei, nº 2.157/99 - do Sr. Badu Picanço

- que "acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº 221,
de 28 de fevereiro de 1967, que 'dispõe sobre aprote~

ção e estimulos à pesca e dá outras providências"'.
Ao Deputado CONFÚCIO MOURA
Projeto de Lei nº 2.354/2000 - do Poder Executivo

- que "exclui uma fração da área da Reserva Extrativista
do rio Ouro Preto, localizada nos Mmunicípios de Guaja
rá-Mirim e Vila Nova Mamoré, no Estado de Rondônia".

Ao Deputado DILCEU SPERAFICO
Projeto de Lei nº2.265/99 - da srª Marinha Raupp

- que "altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que 'dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no
Capítulo 11I, Título VII, da Constituição Federal"'.

Ao Deputado HUGO BIEHL
Projeto de lei nº 1.47"7199 - do Sr. Antônio Car

los Konder Reis e outros - que "dispõe sobre o Pro
grama Grande Fronteira do Mercosul".

Ao Deputado IGOR AVELlNO
Projeto de Lei nº 4.356i-A/98 - do Sr. Danilo de

Castro - que "dispõe sobre obrigatoriedade de reali
zação de estudo prévio de auto-sustentabilidade na
promoção de assentam~ntos r~rais para fins de refor
ma agrária, e dá outras providências".

Ao Deputado JOÃO TOtA
Projeto de Lei nº 2.459/2000 - do Sr. Femai1do

Ferro - que "dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais às pessoas físicas e jurídicas que se dediquem
ao sistema orgânico de produção agropecuária".

Ao Deputado JOEI:.' DE HOLLANDA
Projeto de Lei nº 2.194/99 - do Sr. Hugo Biehl

que "dispõe sobre o cultivo de florestas por assenta
dos pelo Programa Nacionai de Reforma Agrária, e
dá outras providências".

Ao Deputado JOSl:JÉ BENGTSON
Projeto de Lei nº 2'\81/99 - do Sr. Wilson San

tos - que "dá nova redaç~o ao art. 17, da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de '1965 (Código Florestal), dis
pondo sobre a reserva'florestal-Iegal em projetos de
colOnização, de assentamento e de loteamento rura-
O" 'IS.

Ao Deputado PADRE ROQUE
Projeto de Lei nº-2~063/99 - do Sr. Silas Brasilei

ro ~ que "dispõe sobre'i€> -Arquivo Zootécnico Nacional
dos Animais -Domésticos de interesse econômico e
dá outras providências".., ,

Ao Deputado PAULO BRAGA
Projeto de Resglução nº 69/2000 - do Sr. Airton

Cascavel e outros - que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar as desapropriações
para fins de reforma 'agrária promovidas pelo Instituto
Nacional de Coloniz;açaÓ,'.e Reforma Agrária - Incra".

'o,' .'_

Ao Deputado FjlO~ERTO BALESTRA
Projeto de Lei n~~.183/99-do Sr. Marcos Cintra

- que "dispõe sobr~ o,.direito de os mutuários de cré
dito rural recorrerem.~ instituições arbitrais para o cál
culo de seus saldos ,devedores".

,'" .

Ao Deputado ~At,JLO PEDROSA
Projeto de L~i qº ~:430/2000 - do Sr. Clementino

Coelho - que "acreséenta o artigo 14-A à Lei nº 9.433,
de 8 de janeirode 1997,.que "Institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos; cria o Sistema Nacional de Ge
renciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inci
so XIX do art. 21,da Cçmstituição Federal, e altera o art.
1º da Lei nº 8.00t, de 1'3 de março de 1990, que modifi
cou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989"".

Ao Deputado 81LAS BRASILEIRO
Projeto de,Lei ·nº 4.378-A/98 - dos Srs. Milton

Mendes e João Cóser- que "regula as relações jurídi
cas entre a agroindústria e o produtor rural integrado
e dá outras providências".

Ao Deputado TELMO KIRST
Projeto de Lei nQ659-A/99 - do Sr. Murilo Domin

gos - que "define sistema orgânico de produção agro
pecuária e produto da agricultura orgânica, dispõe so
bre a sua certificação, e dá outras providências".

Ao Deputado WALDEMIR MOKA
Projeto de Lei nº 2.158/99 - do Sr. Wilson San

tos - que "dá nova redação ao art. 4º e acrescenta os



Março de 2000 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 12983

artigos 4º-A e 4º-B da Lei nº 9.871, de 23 de novem
bro de 1999, que "Estabelece prazo para as ratifica
ções de concessões e alienações de terras feitas pe
los Estados na Faixa de Fronteira, e dá outras provi
dências".

À Deputada ZILA BEZERRA
Projeto de Lei nº 2.261/99 - da srª Laura Carne

iro - que "altera a redação do art. 41 da Lei nº 9.605,
de 13 de fevereiro de 1998, dispondo sobre o uso de
fogo em áreas agrícolas já cultivadas e dá outras pro
vidências".

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - Moi
zes Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO Pl!BLlCO

O Deputado Jovair Arantes, Presidente da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, fez a seguinte

Distribuição nll 3/2000

Em 29-3-2000
Ao Deputado PEDRO HENRV
Projeto de Lei Complementar nº 11312000- do Po

der Executivo (MSC nQ 38412000) - que "autoriza os
Estados e o Distrito Federal a instituiro piso salarial aque
se refere o art. 7º, inciso V, da Constituição Federal, por
aplicação do disposto no seu art. 22, parágrafo único".

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POÚlICA RURAL
51 ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa

O Deputado Gérson Peres, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição nll 1/2000

Em 29-3-2000
Ao Deputado AUGUSTO NARDES
Projeto de Lei nll 3.753/97 - do Sr. Roberto Pes

soa - que "dispõe sobre a vedação de exigência de hi
poteca de bens imóveis, como garantia real, no momen
to da concessão de empréstimos ou financiamentos a
micro e pequenas empresas e produtores rurais, pesso
as físicas ou jurídicas, e dá outras providências".

Ao Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
Proposta de Fiscalização e Controle nIl 13199

do Sr. Ronaldo Caiado - que "propõe que a Comissão

de Agricultura e Política Rural fiscalize os Ministérios
da Fazenda e da Agricultura e do Abastecimento,
quanto a omissão na fiscalização do aumento abusi
vo do preço da vacina contra a febre aftosa".

Ao Deputado FRANCISCO COELHO
Projeto de Lei nº 380-A/99 - do Sr. Bispo Wan

derval- que "altera os arts. 38 e39 da Lei n2 9.433, de
8 de janeiro de 1997, que 'Institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Geren
ciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso
XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modifi
cou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989!"

Ao Deputado NELSON MARQUEZELLI
Proposta de Fiscalização e Controle nº 8/99 

do Sr. Valdeci Oliveira - que "propõe que a Comissão
de Agricultura e Política Rural realize, com apoio do
Tribunal de Contas da União, auditoria no contrato fir
mado entre a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) e a empresa lOS informática no ano de
1997".

Ao Deputado ODíLlO BALBINOTTI
Proposta de Fiscalização e Controle nº 4/99 

do Sr. Silas Brasileiro - que "propõe que a Comissão
de Agricultura e Política Rural fiscalize os órgãos do
Poder Executivo responsáveis pela execução da polí
tica agrícola".

Ao Deputado OSVALDO REIS
Projeto de Lei nº 1.188/99 - do Sr. Pompeo de

Mattos - que "altera o art. 105 da Lei nº 4.504, de 30
de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, para permitir a utilização de títules da dívida
agrária em dação em pagamento, pela metade do va
lor de face, de dívidas correntes de operações de cré
dito rural".

Ao Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO
Projeto de Lei Complementar nº 27/99 - do Sr.

Geddel Vieira Lima - que "cria o Seguro de Renda
para pequenos Agricultores de base familiar sinistra
dos por eventos climáticos e dá outras providências".

Ao Deputado XICO GRAZIANO
Projeto de Lei nº 4.495-A/98 - do Sr. Jair Mene

guelli - que "dispõe sobre a promoção ea fiscalização
da defesa sanitária animal quando da realização de
rodeios e dá outras providências".

Sala da Comissão, 29 de março de 2000. - Moi
zes Lobo da Cunha, Secretário.
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EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
111 GIOVANNI QUEIROZ - POT - PA

211 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

3Il ZÉGOMES DA ROCHA-PMDB-GO

411 GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

PFL
Lrder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

PPB
Lfder: ODELMO LEÃO

Celso Giglio
CaiaR/ela

Iris Simões

Darcísio Perondi
Luiz Carlos Hauly

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Enio Bacci

VIce-Lfd8l'ea:
Fernando Zuppo (1 11 Vice)
Dr. Hélio
Pompeu de Mattos

Vice-Líderea:
Roberto Jefferson (1 11 vice) Jutahy Júnior

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

por
lfder: MIRO TEIXEIRA

Vlce-Lfd8l'u:
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

PTB
Lfder: ROBERTO JEFFERSON

Viee-Lfderu:
Walfrido Mares Gula (1 11 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Saabra

Bloco (PSB, PC do B)
Uder: ALEXANDRE CARDOSO

VIce-Lid8l'ea:
Sérgio Miranda Djalma Paes
Ak:Io Rebelo José Antonio

Bloco (PL, PSL)
Lfder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Líderee:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
lincon Portela Cabo Júlio

PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

Vlce-Lfder: Regis Cavalcante
PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA
PHS

Rep~:ROBERTOARGENTA

Bloco (PSOB, PTB)
Lider: AÉCIO NEVES

Romel Anizio

Geraldo Magela
João Coser
João Paulo

Marcos RoIim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Virgílio Guimarães

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Cesar Bandeira
Couraci Sobrinho

José Lourenço
Maluly Neto

Marcondes Gadelha
Paes Landim

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Werner Wanderer

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

PT
Uder: ALOIZIO MERCADANTE

Vlce-Lfderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Vlce-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Arnaldo Farias de Sá

Vlce-Lfderes:
Paudemey Avelino (1 11 Vice)
Aldir Cabral
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Manoel Castro
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos
Vilmar Rocha



.- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO --.

Roraima
Airton Cascavel ...............•. PPS
Alceste Almeida .•.••••.•......•• PMDB
Almir Sá PPB
EI ton Rohnel t PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa ....•............... PFL
Robério Araúj o ..••••.•...•.•..•• PL

Amapá
Antonio Feijão PST
Badu Picanço .......•.••......... PSDB
Dr. Benedito Dias ..•..•......... PPB
Eduardo Seabra ..•............... PTB
Evandro Milhomen•.•....•.....••. PSB
Fátima Pelaes ........•••........ PSDB
Jurandil Juarez .•............... PMDB
Sérgio Barcellos •..•............ PFL

Pará
Anivaldo Vale ...•............... PSDB
Babá ...................•........ PT
Deusdeth Pantoja .••.••......•••. PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz ....•..........• PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson.........•..•..•.. PTB
Nicias Ribeiro PSDB
N~lson Pínto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos .•............... PFL
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer •..••..•......•..•. PT
Vic Pires Franco •..••.••......•. PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgilio PSDB
Átila Lins ..•...•............... PFL
Euler Ribeiro .....•....•.•...•.. PFL
Francisco Garcia ••..•••..•.•...• PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino ..••........... PFL
Siras Câmara .......•............ PTB
Vanessa Grazzlotin ..•........... PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz .......•.....•..... PPS
Confúcio Moura ......•........... PMDB
Euripedes Miranda ...•..........• PDT
Expedito Júnior .•.••..•.•••..... PFL
Marlnha Raupp PSDB
Nllton Caplxaba PTB
Oscar Andrade .•••...••.••••••..• PFL
Sérgio Carvalho .....•.....•..•.. PSDB

Acre

Ildefonço Cordelro PFL
João Tota ......................• PPB
José AleksandrO ...•••••••••••••• PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão ...•............... PT
Sérgio Barros PSDB
Zlla Bezerra ........•........... PFL

Tocantins
Antônio Jorge ....••......••.••.• PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior..............•.... PMDB
Igor Avelino ',' ....•....... PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reís ••••...•••...•..••.. PMDB
Pastor Amarildo ...••.......••... PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandelra PFL
Costa Ferreira ••••..•.•••..••••. PFL
Eliseu Moura ........•........... PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira ......••........... PMDB
João Castelo PSDB
José Alltonio Almeida PSB
Mauro Fecury•.•.•..•...•..••.••• PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão ..............•....... PFL
Paulo Marinho ..........••.....•. PFL
Pedro Fernandes .........•....... PFL
Pedro Novais ....•.............•. PMDB
Remi Trinta •...•..........••.••• P8T
Roberto Rocha .•••...•.•••••••••• PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ..•.............•. PSDB

"IAlmeida de Jesus .. ',' PL
Aníbal Gomes I ••••••••••••• PMDB
Antonio Cambraia •••••.••••.•.•.• PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra .....•...•.•....... PSDB
Chiquinho Feitosa .••..•.••.••.•• PSDB
EuníclO Oliveira PMDB
Inác1.o Arruda •..•......•......•. PCdoB
José Linhares ...•....•..••..•... PPB
José Pimentel .......•.•.•..••... PT
Léo Alcântara .......•...•....••. PSDB
Manoel Salviano .....•.•.•.•••.•• PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan ...........•....... PFL
Nelson Otoch •..•...•••..•.••.••• PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos .••...... PSDB
Rommel Feijó PSDB



Sérg~o Navais PSB
Ubiratan Aguiar .....•........... PSDB
Vicente Arruda ........•..•....•• PSDB

Piauí
Átila Lira ....................•. PSDB
B. Sá ............•....•...•..... PSDB
Ciro Noguei ra .....•...........•. PFL
Gessivaldo Isaias PMDB
Herác li to "fortes .•..••.....•.... PFL
João Henrique ....•.•..•....•.... PMDB
Mus sa Demes ..............•...... PFL
Paes Landim PFL
ThemístoclE's Sampaio PMDB
Welllngton Dias PT

RLo Grande do Norte
Ana Catarina ..•.....•••••••...•. PMDB
Betinha ROE:ado .........•.••.•... PFL
Henrique Eduardo Alves ........•. PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosaclo PMDB
Lavois~er ~[aia PFL
Múcio Sá ••..••....•.••.....•.••. PMDB
Ney Lopes ............•.......... PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abilio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Car los Dunqa .•.•.....••...•••••. PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano CabraL PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo R~beiro.....••...•..... PPB
Inaldo Lei tão .............•..... PSDB
Marcondes Gadelha .......•....... PFL
Ricardo Rique .•••...•••..••••••. PSDB
Wil son Braqa PFL

Pernambuco
Antônio GeJ:aldo •...•......•...•. PFL
Armando Monteiro ..............•. PMDB
Carlos Batata .••••.••••••••••.•• PSDB
Clementino Coelho •....•••.••..•• PPs
Dj a lma Paes ...................•. PSB
Eduardo Campos ..•.•...........•. PSB
Fernando F,:::rro ............•..... PT
Gonzaga Patriota ........•....... PSB
Inocêncio Oliveira ........•..... PFL
João Colaço ....•........•.•.•... PMDB
Joaquim Francisco •........•..... PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves ...............•..... PMDB
José MendoQça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar•.....••.•...•...•. PSL
Luiz Piauhylino ...........•. ~ ... PSDB
Marcos de Jesus ...........•..... PSDB
Osvaldo Coelho •...•...•...••.... PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugên1.o PPS
Ricardo Fiuza .....••••.......... PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias .•••••••........•. PPB
Helenildo Riheiro PSDB
João Caldas ........•............ PL
Joaqulm Brito ...•............... PT
José Thomaz Nonô ..•............. PFL
Luiz Dantas .....•............... PST
Olavo Calheiros .••..•........... PMDB
Regis Cavalcante •..••.•...•..... PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco •••••..•.••....•.• PSDB
Cleonânclo Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles ..••..•...••••.••..... P3DB
Marcelo Déda ..................•. PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis ..............•...... PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz ...•............... PFL
Claudio Cajado .•••...•.•...•.... PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto ..•.•......... PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões ..•••...•......... PT
Gerson Gabrielli •.••••..•..•.•.• PFL
Haro ldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes .•...•....••..... PFL
Jairo Azi ...••............•..... PFL
Jairo Carneiro .•....•.......••.. PFL
Jaques wagner ••••••••••••••••••• PT
João Almeida •...•.•.•••..•..•.•• PSDB
João Leão .......•............... PSDB
Jonival Lucas Junior •••.•....... PFL
Jorge Khoury ..............•..... PFL
José Carlos Alelu1.a PFL
José Lourenço .......•........... PFL
José Rocha •...•...•••....•...... PFL
José Ronaldo .....•..•........... PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
Lu~z Moreira PFL
Manoel Castro ......••........... PFL
Mário Negromonte •..••...•••...•. PSDB
Nelson Pellegrino ..•............ PT
Nilo Coelho .....•...•........... P8DB
Paulo Braga.•......•............ PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro I ruJ o PMDB
Reginaldo Germano .............•. PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa '..' PSDB
Ursicino Queiroz ' PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro ~ PT
Yvonilton Gonçalves ~ PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle EMDB
Aracely de Paula PFL
Boni fácio de Andrada '•.... PSOB
Cabo Júlio ...............•...... PL
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danllo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende ~ PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa ..•...•.....•••...... PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel. PPB
Jaime Martins .......•........... PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno .......•.....•........ PT
José Militâo .....•..•...•....... P3DB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella ............•....... PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima a1DB
Maria do Carmo Lara •....•....•.. PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nllmário Miranda PT
Odelmo Leâo PPB
Olimpio pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado .•................. PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio ..............•..•.. PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos .......•.•.. PFL
Saraiva Felipe PMDB

Sérgio Mlranda PCdoB
Silas Braslleiro ..............•. PMDB
Virgilio Guimarães ....•..•••.•.• PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia ......•...... PTB
Zaire Rezende ............•....•. PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio santos •.....•........••. PSDB
Feu Rosa .........•.•..•.......•• PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vlcente ................•. PSDB
Max Mauro ....••........•.••.•••• PTB
Nilton Baiano ..............•.••. PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .....•........•.. PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso .....•..•....•. PSB
Alexandre Santos PSDB
Alrnerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues ..•...•.....•..•. PL
Carlos Santana ................•. PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia ..•••.•....•...••. PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva ..•......•......•..••. PDT
Eduardo Paes •......•••........•. PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira ..............•. PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva ...............•. PST
Iédio Rosa ..............•...•.•• PMDB
Jair Bolsonaro •....•••.••...•.•. PPB
Jandira Feghali ...........•....• PCdoB
João Mendes PMDB
,João Sampaio .......•..........•• PDT
Jorge Wllson PMDB
José Carlos Coutinho ......•..... PFL
Laura Carneiro ....•...•.•.....•. PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro ..............•...•. PSDB
Luiz Sérgio ....•..........•..... PT
Marcia Fortes .................•. PSDB
Mattos Nascimento .............•. PST
Milton Temer ....•.••.•....•..••• PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira .......•...•......• PDT
Pastor Valdeci Paiva ..........•. PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson ......•.•.•..•. PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina ......•...........•. PFL
Simão Sessim............•....... PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins .•...•..•.•...• PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourâo PMDB
Aldo Rebelo .................•... PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benae,si •....••.....•....•. PSDB
Angela Guaclagnin ..........•.•... PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kar.dir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia ..•............ PT
Arnaldo Farla de Sá~ PPB
Arnaldo Maàeira ..••....•.•....•. PSDB
Ary Kara ...........•............ PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russcmanno PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho ........•....... PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi •••....••••••.. PTB
Edinho Araújo ..•.........•..••.. PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPs
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi .....••.....•...... PT
Jair Meneguelli ..•...•.••..•..•. PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José GenoÍno .....•....•......... PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio ....•...... PDT
Jul io Semeghini. PSDB
Lamartlne Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer ....•....•..•••.••.. PMDB
Milton Monti. PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo •...•••...•...••.... PMDB
Nelson Marquezelli .•...•..•..... PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi ...•.•.•.••.••.•. PSDB
Paulo Lima ....•......•...•...... PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar ......•............. PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan ..•.....•.....•.... PPS
Salvador Zimbaldi ....•••..•..... PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres .........•......... PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes ...............•..... PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano •....•....••••. PPB
Xico Graziano .......•........... PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celclta Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho •..••........... PSDB
Pedro Henry .........•........... PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ..•...••.•........ PCC!oB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio .•................. PFL
Pedro Celso ........••........... PT
Ricardo Noronha PMDB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes .......•.......... PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
LU1Z Bittencourt PMDB
Nalr XaVler Lobo PMDB
Norberto Teixeira .....•......... PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson PT



Roberto Balestra ...............• PPB
Ronaldo Caiado PFL
vilmar Rocha ..••.••••••••••••.•. PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi .•.•......•.•....... PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho ••.••••••...•••••••• PMDB
Marisa Ser rano .......•..•....... PSDB

Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion .......•.•...•... PFL
Affonso Camargo ..•..•...... ~ •.•• PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa ..........••... PSDB
Dllceu Sperafico PPB
Dr. ROs1nha PT
Fléivio Arns .......•............. PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parciane110 PMDB
Iris Simões .................•... PTB
IvanlO Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez .....•....•. PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Mellrer ...•...........•... PPB
adUio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Renato Silva : P3DB
Ricardo Barros.; ......•......•.. PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Alltônlo Carlos Konder Reis PFL
Carlito MersR PT
Edinho Bez PMDB
Edi son Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo B1ehl PPB
João Mat.o:; PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT

Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colornbo ........•....... PFL
Renato Vianna ••••..•....••..•... PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares •••••.•.•.•••••.•• PDT
Augusto Nardes .......•..•.•.•... PPB
Ca ia Riela ................•..... PTB
Cezar Schirmer ..•............... PMDB
Darcísio Perondi. .............•. PMDB
EnlO Baccl ..................•... PDT
Esther Grossi .••••••.•••.••••.•• PT
Fernando Marroni ............•... PT
Fetter Júnior •.................. PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana ....•........... PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi .......•........... PT
Marcos Rolim.•.................. PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Ne 1son Proença PMDB
Osvaldo Biolchl PMDB
Paulo Jose Gouvêa .••.•..•......• PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira ..........•..... PT
Waldir Schmidt. ..•........••..•. PMDB
Waldomjro Fíoravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2" Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

1 vaga

Aldir Cabral
Atila Lira

José Carlos Martinez
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

PT

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Santos Filho
Vic Pires Franco

PV

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
lris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Lino Rossi
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sllas Câmara

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pellegrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro lrujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbierí
Mattos Nascimento
Nelson Proença

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1° "ice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3° Vice-Presidente: Iris Simões (PTB)
Titulares

Suplentes

Armando Abílio
João Magalhães

Milton Monti
Pinheiro Landim

6 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
ReglOaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
Vadão Gomes

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

AntOnio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PT

POT

PPB

PFL

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinackl
Nilson Mourão,
Padre Roque

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Abelardo Lupi,)n
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiaclo
Zila Bezerra
1 vaga

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Oilceu Sperafil::O
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odilio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Bloco (PSB, pedoB)

Giovanni Queil"oz
Pompeu de Mattos

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

João Caldas (PL)
1 vaga

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões

PPS
Rubens Bueno

Odelmo Leão
Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

PPB

POT

José Janene
Nelson Meurer

Pastor Amarildo
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Vivaldo Barbosa
1 vaga



PPS

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Dr. Evilásio
Luiza Erundina Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval José Aleksandro

Suplentes

Francisco Silva
Remi Trinta

3 vagas

Inácio Arruda

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Alclone Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonãncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano
POT

PPS

PPB

Bloco (PL, PSL)

Alberto Goldman
Aloízio Santos

Duilio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PCdoB)

POT

PT

PFL

PPB

Expedito Júnior
Luciano Plzzatto
Pedro Bittencourt
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos

Paulo Baltazar

Bloco (PSDB, PTB)

Fernando Zuppo

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDS)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Sitiar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Suplentes

Atila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro Irujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Ricardo Noronha

Themístocles Sampaio
1 vaga

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
3 vagas

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Freire Júnior
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilrnar Rocha

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcãntara
Nelson Marchezan
Nelson Otocii
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



Suplentes

Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Roland Lavigne
Zila Bezerra

Augusto Nardes
1 vaga

1 vaga

Carlito Meras
Geraldo Simões
João Fassarefla

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Femando Ferro

Pedro Wilson

PT

PFL

PT

PPB

POT

Bloco (P80B, PTB)

PPB
José Unhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriarn Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Marcia Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 31B..s285 Fax: 318-2170

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Nauton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Enio Bacci (POT)
1° Vice-Presidente: Joio Sampaio (POT)
2° Vice-Presidente: Joio Pizzolatti (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

João Caldas

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Marcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Bloco (PSS, PedoS)'
João Sampaio (POT) Veda Crusius (PSOB)

Bloco (PL, PSL)

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Enio Bacci

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Suplentes

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

1 vaga

Danilo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (pn
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmiclt
2 vagas

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMDB, PST, PTN)

PT

POT

PPB

Gustavo Fruet
João Mendes
José Indio
Norberto Teixeira
zaire Rezende

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Heleno
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José Indio (PMOB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Edson Andrino i(PMOB)
1 vaga

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Iara Bernardi
Mêrcio Matos
Maria do Carmo Lara

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
FlAvio Ams
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

Freire Júnior
3 vagas

Sérgio Novais (IPSB) Cornélio Ribeiro

Bloco (PSB, PedoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (IPMOB) João Sampaio (pOn

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
20 VIce-Presidente: Miriam Reid (POT)
3° Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata



PPS

Lincoln Porteia

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Pauderney Avelino
1 vaga

Antonio Palocei
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 Vagas.

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Marcos Cintra

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Antônio José Mota Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

Dr. Evilásio Eduardo Campos
Bloco (PSB, PC do B)

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Roberto Brant

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Miriam Reid

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Iara Bernardi
Padre Roque

Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

PT

PFL

PDT

PPB

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco (PSB, PC do B)

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas
Atila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Eber Silva

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Agnelo Queiroz

Presidente: Pedro Wilson (pn
1° Vice-Presidente: Gilmar Machado (pn
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Eurico Miranda
Pastor Amarildo
Renato Silva (PSDB)

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rod'olfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

Gastão Vieira
Jorge Tadeu Mudalen

3 vagas

Dr. Helena
João Almeida

João Leão
Josué Bengtson

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Anlbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3° Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feij6
2 vagas

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Iris Simões

Bloco (PSDB, PTB)

PPS
Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Munjz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3° Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos



Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 4·s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137 Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Suplentes

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Dr. Hélio
1 vaga

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

LaiTe Rosado
6 vagas

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
IIdefonça Cordeiro

Ivanio Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSB,PC do B)

Bloco (PL, PSL)
Armando Abilio (PMDB)
PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones' 318-7016 à 7021

Alceu Collares
Serafim Venzon

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMiLlA

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
20 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vania
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano

DJalma Paes
Jandíra Feghali

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalllo
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmanio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Suplentes

Sérgio Novais

Dilceu Sperafico
1 vaga

1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Airton Dipp

Eliseu Resende
Medeiros

Pedro Bittencourt
2 vagas

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Almeida de Jesus

Adão Pretto
Virgílio Guimarães

Walter Pinheiro

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PT

PFL

POT

PFL

POT

PPB

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Olimpio Pires

José Janene
Vadão Gomes
Yvonilton Gonçalves

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Pedro Pedrossian

Bloco (PSOB, PTB)
Airton Roveda
AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Valdemar Costa Neto

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-13888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias.

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

1 vaga

AntOnio Geraldo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma



De Velasco

Jandira Feghali

Badu Picança
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

1 vaga

Airton Cascavel

Anibal Gomes
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Hermes Parcianello

4 vagas

Miriam Reid
Olímpio Pires

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feijó

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Affonso Camargo
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

PFL

PDr

PPB

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Eujácio Simões

Alberto' Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunicio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Gonzaga Patriota

Cornélio Ribeiro
Luis Eduardo

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonça Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
1°Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
3° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB.PTB)
Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Cabo Júlio

Suplentes

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Arthur Virgflio
José Militão
Lúcia Vânia

Narclo Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PPB

Bloco PSDB,PTB

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
Ricardo Noronha

PDT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazzlontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1°Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3° Vice-Presidente: Francisco Silva (PST)
Titulares

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÂO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1° Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulalê Cobra

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
LaVOisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

3 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

PDT

PPB

Sérgio Reis (PSDB)
PPS

PHS
Ayrton Xerez

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Cabo Júlio

Airton Dipp
Neiva Moreira

Jollo Herrmann Neto

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarlles
Waldomiro Fioravante

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval GuazzellJ
1 vaga

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Suplentes

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando
Pastor Amarildo

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto Franco
Celso Giglio

João Castelo
José Carlos Elias

Nelson Otoch
Ricardo Rique

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

PPS

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazzlotin (PCdoB)

PDT

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PT

PPB

Márcio Bittar
Secretário: Jarnes Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

PFL

Eurípedes Miranda

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Elcíone Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vittorio MedioU (PSDB)
2" Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

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"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
10Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
20Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
30 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

PMOB
Armando Abllio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar Serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos AlelUia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
Antônio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Marcio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho SIlvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocci Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgllio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurlpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

PFL

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437 I 8418 Fax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magnl) Malta (PTB)
1° Vice-PresidentE~: Elclone Barbalho (PMOB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-PresidentE!"
Relator: Moroni TClrgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Cabo Júlio Pastor Valdecl Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de c.om. Pariam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUICÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO·SE O § 2° DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",.
APENSADA ÀQUELA

Autor: LaprovitaVieira e Outros

Bloco PSB - PCdoB

Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Eunício Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMOB

Titulares

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

POT
Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

PFL

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bitlencourt
Nela Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente' Wagner Salustiano (PPB)
Relator' Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Sílas Câmara (PTB)
VIC Pires Franco

PSOB
Anivaldo Vale Alberto Goldman
Ayrton Xerêz (PPS) Fernando Gabeira (PV)
José Thomaz Nonô (PFL) Marisa Serrano
Luis Eduardo (POT) Zenaldo Coutinho
Roberto Brant (PFL) 2 vagas
Vittorio Medioli

PT
Or. Rosmha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB
Albérico Cordeiro Iris Simões
José Carlos Martinez 1 vaga

José Antonio

Reníldo Leal

1 vaga

Márcio Matos
Padre Roque

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Sílas Câmara

JOnival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Eber Silva (PDn
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Proposição: PEC 203/95

Magno Malta

Paulo Baltazar

Wanderley Martins

Celso Russomann,:>
Nilton Baiano

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDn
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira



Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genorno
Paulo Delgado

Virgflio GUimarães

3 vagas

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares DJalma Paes
Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: EnJvaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

POT

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

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

PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga



PMDB Barbosa Neto Olavo Calheiros
Coriolano Sales AntOnio do Valle Domiciano Cabral Pinheiro Landim
Edinho Bez Armando Monteiro Gustavo Fruet 3 vagas
Nelson Proença Euler Morais Philemon Rodrigues (PL)
Paulo Lima Flávio Derzi 1 vaga
Pedro Chaves Freire Júnior PSDB
Salatiel Carvalhl) Milton Monti André Benassi Alexandre Santos

PSDB Helenildo Ribeiro Léo AlcAntara
Antonio Cambraia Jovair Arantes João Castelo Zenaldo Coutinho
Antonio Kandir Luiz Carlos Hauly Nelson Otoch 3 vagas
Danilo de Castrc) Nilo Coelho Vicente Arruda
Manoel Salviancl Xico Graziano Zulaiê Cobra
Veda Crusius 2 vagas PT
1 vaga Antonio Carlos Biscaia 4 vagas

PT Marcelo Déda
Geraldo Magela João Grandão 2 vagas
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzolni Luiz Mainardi PPB
Wellington Dias Milton Temer Ary Kara Arnaldo Faria de Sá

PPB Augusto Farias Eurico Miranda
Edrnar Moreira Delfim Netto Gerson Peres 1 vaga
José Janene Herculano Anghinetti PTB
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira Nelson Marquezelli Max Mauro

PTB 1 vaga Nilton Capixaba
Rodrigo Maia José Carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury PDT

Enio Bacoi Coriolano Sales (PMDB)
PDT

Enio Bacoi Pompeo de Mattos Bloco PSB· PCdoS
José Antonio Djalma Paes

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Bloco PSB • PCdoB

Djalma Paes Sérgio Miranda Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

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"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1°Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn
30 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Uma (PFL)

Titulares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUNAI

Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
Sebastião Madeira
zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias (PPB)
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSDB

PMDB

Antonio Feijão (pSn
B. Sá
Nicias Ribeiro

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo santos

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Ateaste Almeida (PMDB)
1°Vice-Presidente:
2!' Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (pSn

Titulares

Suplentes

Jorge Wilson

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Loblo

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado Federal

PFL

Proposição: PEC 374/96

PMDB

A1merinda de Carvalho
AntOnio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho



PDT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

PDT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPB

PTB

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL APOPULAçÃO)

José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Ferreira
Zezé Perrela Paulo Marinho
Zila Bezerra Roland Lavigne

PMDB
Ana Catarina Hermes Parcianello
Anibal Gomes João Mendes
Igor Avelino 4 vagas
João Magalhães
José Indio
Norberto Teixeira

PSDB
Ademir Lucas Fátima Pelaes
Antonio Feijão (PST) Maria Abadia
Nicias Ribeiro Max Rosenmann
Nilo Coelho Nilson Pinto
Rafael Guerra 2 vagas
Zulaiê Cobra

PT
Geraldo Simões 4 vagas
Wellington Dias
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo
João Pizzolatti Hugo Biehl

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2" Vice-Presidente: Geraldo Simões (pn
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Autor: Poder Executivo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (pn
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Proposição: PL 634175

Titulares Suplentes
PFL

AntOnio Carlos Konder Reis Antõnio Geraldo
Ciro Nogueira ceaar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Pedro Bittencourt
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

PMDB
Gustavo Fruet Philemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Mligela
Marcelo Déda JoI6 Pimental
Marcos Rolim waldir Pires

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio RieJa
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Suplentes

Evandro Milhomen

Autor: Nicias Ribeiro e OutrosProposiçAo: PEC 89/95

Vanessa Grazziotin



Bloco PSB· PCdoB

José Antonio Aldo Rebelo

Bloco PL • PST - PMN • PSO • PSL

Lincoln Portel21 João Caldas

PPS

José Roberto l3atochio

Ayrton Xerêz

por
Coriolano Sales (PMDB)

Airton Cascavel

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

POT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

secretária: Heloisa Pedrosa Díniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-,'061

Bloco PSB • PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

1 vaga

Suplentes

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PPS
Femando Gabeira (PV)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
10 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares
Suplentes

PFL

Ciro Nogueira AntOnio Carlos Konder Reis

José Carlos Vieira Jaime Martins

Luciano Pizzatto Laura Carneiro

Mauro Fecury Leur Lomanto

Ney Lopes Paes Landim

Raimundo Colombo Paulo Magalhães

Rodrigo Maia (PTB) Vilmar Rocha

PMOB
Oarcfsio Perondi Darcfsio Perondi
Osmar Serraglio Edison Andrino
Osvaldo Biolchí Elcione Bamalho

Themístocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

Zaire Rezende

PSOB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carfos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PSOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMEN~A CONSTITUC!ONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DA NOVA REDAÇAO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N° 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE (tALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEG 7/99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
10 Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
20 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (pn
30 Vice-Presidente:Herculano Anghinettl (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrlelli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens FurJan

PMOB

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
SlIas Brasileiro
zaire Rezende



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318·8428

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

PFL

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

POT

PMOB
João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Dr. Hélio

Bloco PSB - pedoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice·Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice·Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Suplentes

Pedro Valadares

4 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

POT

PTB

PPB

Bloco PSB - pedoB

Titulares

Fernando Gabeira

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice·Presidente: Pedro Wilson (PT)
3D Vice·Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Proposição: Requerimento

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PMOB

PSOB

Aldir Cabra (PSDB)
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PSOB

PT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Ouilio Pisaneschi

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PPB

PTB

POT

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga



Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Paulo José Gc)uvêa De Velasco

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriota Agneto Queiroz

Bloco PL - PST - PMN • PSO· PSL

Cabo J~lio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eug6nio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318·2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO" DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PFL

Presidente: A1dir Cabral (PSDIil)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (P'SBB)
'1!' Vice-Presidente: Marcos Rtlim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPri)

Pr0l'OsiçAo: PEC 151/95

Titulares

Abelardo Lupion
A1dir Cabral (PSDB)
Gervésio Silva
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobcl
Nela Rodolfo
1 vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marous Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulalê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrin,)

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio FleLlry

Euripedes Miranda

Autor: Genzaga Patri.ta e Outros

Supl.ntes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Franc~co ~odr~ues

IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano

Sérgio Barcellos
V/c Pires Franco

"MO.
Alberto Mourlo

Mendes Ribeiro Filho
I-hilemon Rodrigues (Pl)

Synval Guazelli
2 vagas

PSOB
Antonio Feijão (PST)

Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga
PT

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marron!
Wellington Dias

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Roberto Jefferson

POT
Wanderley Martins

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 ACONSTITUiÇÃO 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)

ProposiçAo: ,.EC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
"residente: Oeusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
se Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes
PFL

Affonso Camargo Atila Lins
Darci Coelhe Gervásio Silva
Deusdeth Pantoja IIdefonço Cordeiro
José Rocha José Mendonça Bezerra
Moreira Ferreira Pedro Pedrossian
Paulo Octávio 2 vagas
Roberto Brant

PMDB
Gessivaldo Isaias Hermes Parcianello
Jorge Alberto José Indio
Júlio Delgado Osvaldo Reis
Mattos Nascimento (PST) 3 vagas
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PSOB
Augusto Franco Alberto Goldman
Or. Helena Carlos Batata
Joio Almeida Léo Alcântra
Jovair Arantes Nelson Otoch
Silvio Torres Sérgio Carvalho
Vicente Arruda 1 vaga



PDr
José Robertq Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Duílio Pisaneschi

PSDB

PT

PPB

PTB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Marcio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Albérico Cordeiro

Secretário Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões EspecIais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 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"

Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV
Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinettí (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PFL

Bloco PSB· PCdoB
Jandira Feghali

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Regls Cavalcante

Suplentes

Aldir Cabral (PSDB)
Atila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

Proposição: PL 1.615/99

PFL

Titulares

Márcio Bittar

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMDB
AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Phllemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmãnio Pereira
Osmar Serraglio

PMDB
Armando Ab[lio
Confúcio Moura

Salatief Carvalho
3 vagas



Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSOB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

Vanessa Grazziotin

POT

Bloco PSB· PCdoB

Fernando Zuppo

Sérgio Novais

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • pedeB

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Se~retário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORAT6RIOS

José Ronaldo A1merinda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Darcfsio Perondi Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
lris Simões Renildo Leal

PFL

Robério Araújo

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

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 Víeira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
20 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Bispo Wanderval

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Lino Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Cartas Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni José Genofno
Geraldo Magela 2 vagas
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anízío
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Si/as Câmara
Walfrido Mares Guia 1 vaga

Suplentes

José Antonio

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho
1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

PDT

PTB

PPB

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente. Lujz Bettencourt (PMDB)
20 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes, (PFL)
Titulares

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa



PPS

Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

POT
Eurípedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL - PST - PMN - PSO • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ

Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
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 Suplentes

PFL

1 vaga

Serafim Venzon

João Tota
2 vagas

6 vagas

4 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

POT

Bloco PSB • PCdoB

Wanderley Martins
Bloco PSB • PCdoB

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

Neiva Moreira

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Neiva Moreira

Edmar Moreira 1 vaga
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

José Pimentel
3 vagas

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PPS

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PSB - PCdoB

Secretário: Erles Janner Costa Gorim
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COM'ISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente' Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Márcio Bitiar

1 vaga

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias



Josué Bengtson Pedro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Walfrldo Mares Guia Secretário: Cily Montenegro

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Fernando Coruja Telefone: 318-7056

ProposiçAo: PEG 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 31EH066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇAo NO 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA

CONSTITUIÇOES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

PV

Caio Riela
Silas Câmara

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Atila Lins
Costa Ferreira

Ildefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Brega

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo

2 vagas

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Mareio Fortes

Marisa serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Eurlpedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco PL " PST - PMN - PSD - PSL

Joio Caldas De Velasco

Dino Femandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Femando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇAo DO SALÁRIO MINIMO

Presidente: PaulO Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzellí
Wilson Santos

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST· PMN - PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

PV

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Medeiros
Nice Labia
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Alceu Collares

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Eduardo Paes
Magno Malta

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

José Genolno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
Joio Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

A1merinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

A1cione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Siivio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Remei Anizio

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PDT
Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ua- 02OOO2
g..tlo • 02902

R$ 31,00
.RS 96,0

R$127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverlo ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Ac'ncia 3602-1, coata ne 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (On61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Térnicas
02000202902002-J- Assinaturas de Diários
92000202902ooJ-X .• Venda de Editais
02000202902004·8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienaç!o de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Puhlicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN°· BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005·49

Obs.: Nlo será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informaçôcs pelos telefones (Oxx61) 311·3812 e (Ox,,61) 311-3803. Serviço de Administração
Econ~micl·Financejra/Contro'e de Assinaturas, com José Leite. Ivanir Duarte Mourao ou Solange Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TrTULOS PUBLICADOS -1998/2000-'----------------------------
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dlatrlbulçlo gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

LEGISLAçAo ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

CHAMBER OF DEPUTlES
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Diatrlbulçlo gratuita

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9
R$ 2,20

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7365-045-1

R$1,43

Locais de venda: Mrdla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InfonnaçõEls: Cocll"denaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TITUlaS PUBLICADOS - 1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

ISBN: 85-7365-ll67-2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

SECA: o HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-ll64-B

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1.10

RELATÓRIO DA COMlssAo EXTERNA
AQUISIÇAo DE MADEIREIRA~.SERRARIAS

__• POR GRUPOS ASIATICOS

ISBN: 85-7365.()59-1

R$10.95

H.a J . .

RELATÓRIO DAS ATMDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1.99

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçao de publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAçOeS

TITULOS PUBLICADOS - 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081-8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$2,20

LEI DE PROTEÇAO A VITIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1.10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$9,90

RELATóRIo SiNTESE DA CONFER~NCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072-9

R$1.10

Locais de venda: Midia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-6 (v.2)

R$50,OO (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$5,OD

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

RS 1.32

RELATÓRIO DA 111 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$ 9,55

Locais de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InfonnaçOes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

CooRDENAÇAO DE PUBLlCAçOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

DECLARAÇAo UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365-057-5

RS2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇAo
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-{)29-X (v.1)
85-736~30-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MéDICO: MANUAL DO
usuÁRIo

ISBN: 85-7365-054-0

DlstrlbulçAo gratuita

LEGISLAçAo BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-m3-5

R$3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$5,OO

Locais de venda: Midia Uvrarla. Ed. PrIncipal e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Informações: Coordenação de Publicaç(les. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: pubUcaeoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CE~TRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -199812000

RELATÓRIO DA II CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$5.50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISBN: 85-7365-ll88-5

R$2.20

RELATÓRIO DA 111 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATMDADEC" ,,)E 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS huMANOS

ISBN: 85-7365-041·9

R$3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-0n·X

R$1,10

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 408 PÁGINAS


