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de Sinais, com vistas aO melhor atendimento a
surdos-mudos. 42132

LINÇOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) 
Crescimento das exportações no Estado de Mi-
nas Gerais. 42132

JOÃO ALFREDO (PT - CE)- Urgente ne
cessidade de implantação da reforma do Poder
Judiciário......... 42132

LUIZ CARREIRA (PFL - BA) - Desenvol
vimentoindustrial do Estado da Bahia. Contra
riedade à proposta governamental de reforma
tributária , ,.......................... 42133

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE) 
ResponsÇibilidade· do Governo Jarbas Vasconcelos
pelas dificuldades enfrentadas pelos Portos de Su-
ape e de Recife, no Estado de Pernambuco............ 42135
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Estados e Municípios. Protesto contra a pretendi
da prorrogação da CPMF. Incoerência da desvin
culação de receitas da União sem extensão da
medida aos demais entes políticos. Caráter cen
tralizador do Fundo Nacional de Desenvolvimen
to Regional. Discordância da federalização do
ICMS e da ínfima participação de Estados e Mu
nicípios nos recursos da Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico. 42142

REGINALDO GERMANO (PFL - SA) 
Tentativa de assassinato do Secretário de Meio
Ambiente do Município de Maraús, Norberto
Hess,no Estado da Bahia. 42143

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Crise no
Instituto Nacional do Câncer em decorrência de
nomeações políticas para cargos do órgão........... 42143

BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB) 
Inexistência de registro de mortalídade infantil
nos últimos sete meses na cidade de Araruna,
Estado da Paraíba. .. 42144

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia ,.......... 42144

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or-
dem.) - Solicitação à Presidência de início da
Ordem do Dia , ,...... 42144

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Claudio Cajado. 42144

JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ) .,;... Críti
cas à interposição de recurso, pelo Governo Fe
deral, à decisão da juíza Solange Salgado, da 1a

Vara Federal, quanto à abertúra dos arquivos mi-
litares sobre a Guerrilha do Araguaia. 42144

PRESIDENTE (João Pé\ulo Cunha) - Anún
cio de encerramento da sessão em caso de não
obtenção do quorum regimental exigido para o
início da Ordem do Dia.............. 42145

FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ) 
Considerações acerca da proposta governamen-
tal de reforma tributária. .. 42145

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Falta de profes
sores na rede pública de ensino do Estado do
Rio de Janeiro. Descaso do Governo Estadual
com a situação profissional da categoria ,.... 42146



111 - Leitura do expediente.
SESSÃO ORDINÁRIA DE 3~9-2003

IV - Pequeno Expediente

PAULO DELGADO (PT - MG) - Despropó
sito das críticas dirigidas à Advocacia-Geral da
União pela impetração de recurso contra ação da
Justiça de Brasília, Distrito Federal, sobre pro
cesso referente à Guerrilha do Araguaia. Interes-

42044 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Setembro de 2003

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Repúdio se do Governo Federal no esclarecimento dos fa-
a críticas de Parlamentares da Oposição sobre tos ocorridos. 42156
a proposta de reforma tributária do Governo Fe- ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) -
dera!. 0 0 •• 0 o ••• 0 •• o" ••••• 42146 Louvor ao trabalho desenvolvido pela Polícia Civil

LUIZ PIAUHYLlNO (PTB - PE) - Apoio ao do Estado de São Paulo. 42156
Projeto de Lei n° 1.555, de 2003, restritivo da WILSON SANTOS (PSDB - MT) - Come-
posse e da comercialização de armas de fogo moração do Dia do Brasil em Nova Iorque. Con-
no País. 42147 gratulação ao jornalista J. Alves Pacheco pela cri-

JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP) - ação do evento. 42157
Manifestação de pesar pelo falecimento do em- MORONI TORGAN (PFL - CE) - Perspec-
presário Caio de Alcântara Machado. 42148 tiva de aumento do desemprego no Estado do

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Impor- Ceará com a possibilidade extinção de incentivos
tância do convênio firmado entre o Governo do fiscais pela reforma tributária. .. 42157
Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Críticas à
Federal para financiamento de imóveis a servido- emenda aglutinativa substitutiva total de autoria
res estaduais. 42149 do Deputado Virgílio Guimarães apresentada à

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Questão Proposta de Emenda à Constituição nO 41, de
de ordem sobre existência de quorum regimental 2003, referente à reforma tributária. ........ ....... ....... 42158
para início da Ordem do Dia.................. 42150 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) -

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde- Descontentamento com a emenda aglutinativa
ferimento da questão de ordem do Deputado Mo- substitutiva global apresentada à proposta de re-
roni Torgan............................................................. 42150 forma tributária. Perspectiva de elevação da car-

ga tributária. Efeitos deletérios da reforma para o
PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)

, . - P 'd~' b - quadro fiscal de Estados e Municípios. 42159
- Apoio a declsao da resl encla so re questao

. T BABÁ (PT - PA) - Contrariedade à aprova-de ordem do Deputado Moronl organ.................. 42150
ção da proposta de reforma tributária. 42159

EDUARDO PAES (PSDB - RJ) - Questão
de ordem sobre votação de requerimento apre- MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ne-

42150 cessidade de destinação, pelo Governo Federal, de
sentado pelo PFL. .. maiores recursos para o Fundo Constitucional do

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde- Distrito Federal. Editorial Fundo do DF - Respeito é
ferimento da questão de ordem do Deputado N' . bl' d J I d B"I 42160ecessano, pu Ica o no orna o rasl ..
Eduardo Paes. 42150 CONFÚCIO MOURA (PMDB _ RO) _

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Apresen- Encaminhamento de indicação ao Ministro da
tação de recurso com efeito suspensivo à CCJR Educação, Cristovam Buarque, para pagamento
contra a decisão da Presidência. 42150 do financiamento estudantil com serviços ao Go-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde- verno...................................................................... 42161
ferimento da questão de ordem do Deputado Mo- LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Apresentação
roni Torgan............................................................. 42150 de requerimento para criação de Comissão Par-

V - Encerramento lamentar de Inquérito destinada ao exame de de-
3 - ATA DA 165a SESSÃO DA CÃMARA núncias de irregularidades nas ações de mem-

DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 1a bros de Tribunais de Contas e Conselhos de
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52a Contas. 42162
LEGISLATURA, EM 3DE SETEMBRO DE 2003. LUIZ BASSUMA (PT - BA. Discurso retira-

1- Abertura da sessão. do pelo orador para revisão.) - Realização pela
11 - Leitura e assinatura da ata da ses- PETROBRAS, em parceria com o Programa

são anterior. Fome Zero, de investimentos em projetos sociais
na Região Nordeste. Defesa do aproveitamento,
para captação de água potável, de poços perfu-
rados pela empresa.......... 42162

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - De
núncia de extração ilegal de recursos naturais no
assentamento Ireno Alves dos Santos, no Muni
cípio de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná.
Urgente necessidade de avaliação do modelo de
reforma agrária implantado no País. .. 42162
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GUILHERME MENEZES (PT - BA) - Rea- Polícia Civil da responsabilidade pela assistência
lização, nas dependências da Casa, de ato em à Casa de Abrigo Fátima Diniz, no Estado do
apoio ao Ministro da Saúde, Humberto Costa,...... 42163 Amapá. 42174

LAEL VARELLA (PFL, MG) - Matéria publi- ZONTA (PP, SC) -Perfil social da Coopera-
cada pela revista ISTOÉ Dinheiro sobre .a capita- tiva Central Oeste Catarinense, com sede no Mu-
Iização do Movimento dos Trabalhadores Rurais nicípio dê ChapecÓ, Estado de Santa Catarina..... 42174
Sem Terra. 42164 LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Regozijo com o

PAULO RUE3E~ SANTIAGO (PT - PE) - restabelebimento da saúde de D. Mauro Morelli,
Preocupação· com acirramento de conflitos fun- Bispo de Duque de Caxias, Estad() do Rio de Ja-
diários na lUta. pela reforma agrária, particul~r- neiro.. Protesto c9ntra a. decisão da Corregedoria
mente os ocorridos na Zona da Mata no Estado do Departamento. de Execuções Criminais do
de Pernambuco. Solidariedade ao Padre Tiago Estado de São Paulo de transferência do narco-
Thorlby, da Comissão Pastoral da Terra, diante traficante Fernandinho Beira-Mar para. O Rio de
de ação impetrada pelo Grupo João Santos. ........ 42165 Janeiro. Solidariedade ao Ministro da Justiça, Már-

FRANClpCO DORNELLES(PP - RJ) - Crí- cio. Thomaz Bastos, ao Ministro-Chefe da Cas~
ticas à proposta de reforma tributária do Governo. .. 42166 Civil. da Presidência d1;1 República, José Dirceu, e

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Co- à Governadora RosinhaMatheus pelo empen~o

mentários sobre o artigo Ainda é tempo, de Cláu- na manutenção do. crimi?oso em presídio de se-
dioWeber Abramo. e Eduardo. RibeiroCapobian- gurança máxima no Estado de São Paulo.... 42175
co, public~do pelo j?rnal Folha de S.Paulo...... ...... 42166 LEODEqAR TISCOSKI (PP -S9) - Discri-

ZELtNDA NOVAES (PFL - BA) - Realiza- minação sofrida petoEstado de Santa Catarina
ção, na Ca~a,do seminário Alcoolismo e Violên- quanto ao recE;lbimento de investimentos federais. . 42176
cia. Combate ao problema no País........................ 42167 ADELORVIEIRA (PMDB- SC) -Confian-

PAULO· FEIJÓ (PSOB -RJ) - Acerto da ça na maior dE;lstinfjção de recursos federais aos
exoneraçaodo Presidente do INCRA. Necessida- Estados e Prefeituras Municip~is, ao ensejo da
de de ajustesnaccmdução da reforma agrária.... 42168 reforma tributá~ia.Apoio à instituição da Frente

\fIGN~TTI (pT -Se) __ Aurnento dos recur- Parlamentar Evangélica........................................ 42177
sos orç~mentáriosdestinados a áreasocial......... 42169 JOSUÉBEN(3T~ON (PTB - PA) __ Equívo-

GO~~AGAPATRIOTA (PSB- PE) - Críti- co do desligamento do orad?rdacompanhia de
cas à proposta governamental de reforma tribu- seguros Icatu Hartford por inadimplência. 42177
tária. 42170 JOVINO CÂNDIDO (PV - SF)- Solicitação

GEFlAL[jO .RESENDE. (pP8 - MS) -Inér- à Presidência de cumprimept9d? cOmpromisso
cia doG9\1!"rryod.o Estad() de ~ato .Grosso do deregularizaçí3o.do.f~ncionamento parlamentar
Sul nObumprirnento de decisões judiciais de re- do Partido Verde na Casa. 42178
integraçã.9depos~e de propriedades rurai~ ocu- JUíZA DENI§EFROSsARP (PSDB-RJ)
padas pelo Movirnento dos. Trabalhadores Rurais _ Considerações. ~cercad~ polêmica do preen-
Sem Te~ra.RepqdiOà distribuiçã?, pela Prefeitura chimento de c~~~ospúblic. ds pelo Go.verno do
Municipal~eDol.lrado$, d~ materia.' panflet~rio Partido dos Trabalhadores. 42178
do Movimento.nar7depÚbHcaq~ ensino. Malver- . , .
sação .de recursos para construção de presídios DA. HELíp (PDT - SP) - Relatório da via-
no Estado............................................................... 42171 gem daComissã9 Parl~mentar Mista de Inquérito

SI~ÃOSESSIM (PP-RJ) - Apoio à pre- ~:~ :~r~A:~dd:o:v~~~ó~eU~~~:sd:~~~~~:~ 42178
tendidaeliminaçãO'8elo Governo Federal, da co-
branç~ do lrnposto~~obre Produtos. Industrializa- ZIGOBRo.NZEf\[)O (PT __ AC}-Importân-
dos na 0.0.mpra demáq.uinas eequi.pamentos........ 42172 cia de fortalecirn~nto das Força.$Arm~dasbrasi-

C O Z ' A' T S .. leiras co.m a d9ta.ç..ão.•. d.•.•.. e..•. ma.i.o.res.. recu.rsos orça-LLL1ANI9(P -P)-Críticas à por- . . ...
t . d· A"' . N· '0 I d P t 0'1' mentário.s ao. Mi.n.·.i.s.tér.i.o.•.•. d.aDe.. fe.. s.a.. 42179ana a.genc1a '!I.CI na o.e reo concessiva . ,.... .• ......., .
à empres;a polfo E3ra~il P~tróleo ..Ltda. qe atuação PRESIDENTE (\ftIilson Santos) - Presença,
como forrn1.lla~oradl1Jcombustfvel no País. Exi- no plenário, do e~·DeP\.ltado M(mo~1Vitório, Presi-
gência aOGlovemo~e?erí:d para ingresso, no Su- dente do Instituto de Meio Ambiente PantanaL....... 42180
premo Tribllnal Federal.,c:le.. açãodeclaratória de ELtSEV PADIL~A{PMDB.- AS) - Apre-
constitu9ioqalidaqé da Cpntribuiçãodelnterven- sentação do Proiet? dI.' Lei nO 1.639,de 2003, so-
ção no Dol11ínio Eco~ômico. 42173 bre criação do Fundo Naclonalqe Estímulo ao

JAN~n:CAPIB~I3IBE(P~B-AP.Pela or- Terceiro Setor e do Programa de Estímulo ao
dem.) - Indignação com a transferência para a Terceiro Setor. 42180

'mlll!1
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VANDER LOUBET (PT - MS) - Urgente
necessidade de realização de investimentos go-
vernamentais na área social. .

JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE) - Fale-
cimento do cientista político Roberto Aguiar ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Excelência do trabalho desenvolvido pelo Institu
to Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias .

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 
Considerações acerca das crises no Instituto Na
cional do Câncer e na Câmara Técnica de Medi-
camentos .

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Descumprimento, pelos setores bancário e auto
mobilístico, de acordos firmados com o Governo
Federal para repasse da redução de custos ao
consumidor final. .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Defe
sa da construção de refinaria de petróleo no
Estado de Pernambuco. Proposta de denomina
ção da unidade de Refinaria General Abreu e
Uma .

EDSON DUARTE (PV - BA) - Degradação
ambiental do Rio São Francisco. Inviabilidade da
transposição imediata de águas do rio. Importân
cia do projeto de conscientização ecológica Re
pensando o Velho Chico, realizado pelo Colégio
São Paulo, de Salvador, Estado da Bahia .

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Transcurso do 1440 aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Catalão,
Estado de Goiás ..

JOÃO TOTA (PP - AC) - Reinstalação da
Frente Parlamentar Brasil- Bolívia ..

PAULO ROCHA (PT - PA) - Transcurso do
1200 aniversário de inauguração do Bosque Ro-
drigues Alves, em Belém, Estado do Pará ..

V - Grande Expediente

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) - Pre
ocupação com a redução dos recursos para a
área de saúde na proposta orçamentária de
2004. Urgente necessidade de regulamentação
do plantio e comércio de produtos geneticamente
modificados. Carta encaminhada pelo chefe do
Centro Nacional de Recursos Genéticos da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
Luiz Antônio Barreto de Castro, ao Presidente da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.
Resolução e Deliberação do Conselho Nacional
de Saúde sobre destinação de verbas para a sa
úde, com base na Emenda Constitucional nO
29/2000. Ata da 5" reunião extraordinária da Co
missão Técnica de Biossegurança, sobre libera-
ção comercial da soja transgênica ..

42181

42182

42182

42183

42184

42184

42185

42186

42188

42189

42190

DR. HELENO (PP - RJ. Pela ordem.) 
Empenho do Mi~istério da Saúde na erradicação
da poliomielite. Exito de programas de vacinação
de idosos contra a gripe. Contenção da dissemi
nação do HPV entre mulheres. Necessidade de
adoção de políticas eficientes de prevenção e tra-
tamento das hepatites B e C .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem.) - Aprovação do Estatuto do Idoso pela
Câmara dos Deputados ..

GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP.
Pela ordem.) - Ineficácia da proposta de reforma
~ributária quant~ à redução da elevada carga de
Impostos no Pais ..

MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.) 
Proposta de realização de seminário na Casa
para discussão sobre a necessidade ou não de
renovação de contrato entre o Brasil e o Fundo
Monetário Internacional. .

JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.) 
Contestação ao pronunciamento do Deputado
Darcísio Perondi sobre a liberação do plantio de
produtos transgênicos .

ROBÉRIO NUNES (PFL - BA Pela or
dem.) - Regozijo com o anúncio, pelo Prefeito
José Carlos Marques da Silva, de Caturama,
Estado da Bahia, de ordem de serviço para a
construção de obras de saneamento básico e
aquisição de kíts de energia solar para comuni-
dades municipais ..

WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela or
dem.) - Manifesto do Movimento Nacional pelo
Direito ao Transporte, contra os serviços de
transportes clandestinos. Desempenho do Minis
tro de Estado do Controle e da Transparência,
Waldir Pires ..

B1SMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem.) - Realização, pela Comissão Mista Espe
cial destinada ao exame da medida provisória so
bre as despesas do Poder Legislativo Municipal,
de audiência pública em Fortaleza, Capital do
Estado do Ceará ..

MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE. Pela
ordem.) - Efeitos maléficos sobre a saúde de
técnicos em enfermagem da prática de assédio
moral. Defesa do Projeto de Lei n° 4.742, de
2001, coibitivo da prática de assédio moral no
ambiente de trabalho .

EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela or
dem.) - Lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa da Infra-Estrutura Nacional. ..

ZÉ GERALDO (PT - PA Pela ordem.) 
Repúdio ao pronunciamento do Deputado Darcí
sio Perondi, favorável à produção de soja trans-
gênica no País ..

42204

42204

42205

42206

42208

42208

42208

42209

42209

42210

42211
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DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Assassinato de líder do Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra - MST no Estado do Pa
raná. Defesa de cancelamento da suspensão do
plano Seguro Saúde BRADESCO oferecido aos
trabalhadores aposentados por invalidez da
Companhia Siderúrgica Nacional. Apoio ao Mi
nistro Humberto Costa, da Saúde, em face das
atuais críticas à sua administração. 42211

DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Crise do se
tor de saúde pública do País. Necessidade de
modernização do SUS, cOm prioridade para os
programas. de atendimento. primário e de medici-
na preventiva ;.......................................... 42212

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela or
dem.) - Desenvolvimento dos trabalhos da Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito da Explo-
ração Sexual de Crianças e Adolescentes............ 42216

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem.) - Editoriais do jornal Folha de S.Paulo
sobre a utilização polftíca da estrutura adminis-
trativa do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. 42216

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Questão de ordem sobre necessidade, em
cumprimento à norma regimental, de imediato
início da Ordem do Dia. 42217

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Resposta
à questão de ordem do Deputado Antonio Carlos
Pannunzío , 42217

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela or
dem.) -Exigência de imediato início da Ordem
do Dia. Ccinveniência de distribuição ao Plenário
do texto oficial da proposta de reforma tributária.. 42217

LUIZ· CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) .:.. Críticas à proposta governamental de
reforma tributária. Qefesa da simplificação do
Sistema Tributário Nacional. 42218

FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela oro
dem.) .... Transcurso do centenário de emancipa
ção político-administrativa do Município de Gua-
poré, Estado do Rio Grande do Sul....................... 42218

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pela or
dem.)- Empenho do orador perante o Governo
Federal em prol do desenvolvimento do setor
pesqueiro do Estado do Espírito Santo. 42219

MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL. Pela ordem.) - Carta de Fortaleza, documen
to resultante do Fórum de Secretários de Ciência
e Tecnologia do Nordeste. 42220

AGNALDQ MUNIZ (PPS - RO. Pela or
dem.) :... Encâminhamento à Ministra do Meio
Ambiente, .Marina Silva, de proposta de manejo
florestal elaborada pelo setor madeireiro do Esta-
do de Rondônia. 42220

r'~I.~! r
i; 'I

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
- Nota publicada pelos Deputados petistas sus
pensos das atividades partidárias. Transcurso do
800 aniversário natalício do Prof. Alberto Luiz Co
imbra, fundador da. Coordenação de Programas
de Pós-Graduação de Engenharia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. 42221

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Realização do 10 Encontro Internacio
nal de Jornalismo Ambiental da Amazônia, no
Estado do Acre. Promoção, na Capital Federal,
da Semana do Acre, em comemoração ao Cen-
tenário do Tratado de Petrópolis............................ 42222

CARLOS WILLlAN (PSB - MG) - Questão
de ordem sobre existência de amparo regimental
para a apresentação, por Parlamentares, de car
tazes e faixas no plenário para manifestação de
voto. 42222

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta à questão de ordem do Deputado Carlos
Willian. 42223

IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.) 
Anúncio da apresentação de requerimentos de
convocação dos Ministros Roberto Rodrigues, da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Celso
Amorim, das Relações Exteriores, e de convite à
Embaixadora dos Estados Unidos da América,
para esclarecimento das razões da presença de
cidadão norte-americano em. lavoura de soja no
Município de Barreiras, Esta.do da Bahia. 42223

ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Pela or-
dem.) - Conveniência de adiamento da votação
da proposta de reforma tributária. 42223

JAMIL MURAD (PCdoB- SP. Pela ordem.)
- Transcurso do 660 aniversário de fundação da
União Nacional dos Estudahtes. .. 42224

VI - Ordem do Dia

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Retirada, pelo PFL, de requerimentos
para retirada de pauta da Proposta de Emenda à
Constituição n° 41, de 2003................................... 42228

PRESIDENTE (João .Paulo Cunha) - Vota
ção, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 41-B, de 2003, que altera o Siste-
ma Tributário Nacional é dá outras providências...... 42228

PROFESSORLUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) ~ Solicitação à Presidência de suspensão
dos trabalhos par<;l estabelecimento de acordo
em torno da votação da proposta.......................... 42228

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL '- AL) - Qu-
estão de ordem sobre início da votação da
matéria. 42229

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _. Res
posta à questão de ordem do Deputado José
Thomaz Nonô. 42229
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) -
do PROFESSOR LUIZINHO (PT- SP)................. 42229 Nova sistemática de trabalho aprovada pela Co-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Vota- missão Especial da Reforma Trabalhista. Apelo
ção de requerimento para retirada da proposta aos integrantes do órgão para comparecimento
de pauta.............. 42229 às próximas reuniões. 42234

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Questão
tados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL _ BA), de ordem sobre exigência regimental de prévia
PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP)...................... 42230 divulgação, pela Presidência, da pauta mensal

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Rejei- da Casa. 42234

ção do requerimento. ;............................................ 42230 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rece-
bimento, para posterior decisão, da questão de

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado d d O t d CI d' C' d 42235• or em o epu a o au 10 aja o ..
JOSE CARLOS ALELUIA (PFL - BA)................... 42230 TARCISIO ZIMMERMANN (PT _ RS. Pela

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - Pedi- ordem.) - Realização de reunião de lançamento
do de verificação da votação. 42230 do IV Fórum Social Mundial, em Porto Alegre,

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe- Estado do Rio Grande do Sul................................ 42235
rimento do pedido de verificação........................... 42230 SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE. Pela

Usaram da palavra pela ordem os Srs. ordem.) - Justificativa da ausência do Deputado
Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - Ricardo Fiuza. 42235
BA), LUIZ SÉRGIO (PT ~ RJ). 42230 MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela ordem.)

Usaram da palavra para orientação das - Realização, na Casa, de ato de apoio à política
respectivas bancadas os Srs. Deputados DANIEL sanitária implementada pelo Ministro de Estado
ALMEIDA (PCdoB - BA), MANAiO (PDT - ES)... 42230 da Saúde, Humberto Costa. Realizações do Mi-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- nistro à frente daquela Pasta............. 42236
dos JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 42230 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Lou-

vor ao trabalho desenvolvido pelo Ministro Hum-
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados berto Costa à frente do Ministério da Saúde. ........ 42239
ROBERTO FREIRE (PPS - PE), DANIEL EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
ALMEIDA (PCdoB BA), MAURíCIO dem.) - Rejeição da proposta de cobrança da
QUINTELLA LESSA (PSB - AL), CARLOS CIDE sobre a energia, constante do parecer do
SOUZA (Bloco/PL - AM), JOSUÉ BENGTSON Relator da Comissão Especial da Reforma Tribu-
(PTB - PA), JUTAHY JUNIOR (PSDB _ BA), tária. Necessidade de alteração do Regimento
JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL), CARLOS Interno da Casa para definição do instrumento de
SOUZA (Bloco/PL - AM), JORGE ALBERTO obstrução como prerrogativa da Oposição. 42239
(PMDB - SE), ENÉAS (PRONA - SP), EDSON ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
DUARTE (PV - BA), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), SP) - Questão de ordem sobre obstrução da vo-
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), PEDRO tação pela base dê sustentação do Governo. ....... 42239
HENRY (PP ~ MT)................................................. 42231 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- posta ao Deputado Antônio Carlos Pannunzio. ..... 42239
putados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP), Usou da palavra pela ordem, para registro
EDUARDO VALVERDE (PT - RO), ARNALDO de voto, o Sr. Deputado IRIS SIMÕES (PTB -
FARIA DE SÁ (PTB - SP), ROBSON TUMA (PFL PR). 42240
- SP)...................................................................... 42232 NILTON BAIANO (PP - ES. Pela ordem.) -

Usaram da palavra para orientação das Perplexidade diante da prática de obstrução da
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ votação pela base aliada do Governo. 42240
CARLOS ALELUIA (PFL - BA), EDUARDO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
PAES (PSDB - RJ). 42233 do WALTER FELDMAN (PSDB - SP). 42240

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or- MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB -
dem.) - Transcurso do 55° aniversário de funda- AL. Pela ordem.) - Importância da realização
ção da Rádio Sociedade de Feira de Santana, no do XII Fórum dos Presidentes de Câmaras Mu-
Estado da Bahia. 42233 nicipais, simultaneamente aos trabalhos da Co-

Usaram da palavra para orientação das res- missão Especial destinada à análise de medida
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO provisória sobre o orçamento do Poder Legisla-
(PT - RJ), INÁCIO ARRUDA (PCdoB, CE). 42234 tivo Municipal, em Fortaleza, Estado do Ceará.

---------------- --- --- ------ ----------------- - -----
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Aplausos ao Governo pelatentativa de votação
da proposta de reforma tributária na presente
sessão. 42241

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Pela or
dem.) - Solidariedade aos profissionais de saúde
do Estado. de São Paulo pela greve por melhores
salários: Declaração de legalidade da paralisação
pelo Tribunal Regional do Trabalho.. Desempenho
do Ministro da Saúde, HumbertoCosta. 42241

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados. JOSÉ GARLOS ALELUIA (PFL-;
BA),GILMAR MACHADO (PT - MG), JOSE
CARLOS ALELUIA(PFL - BA). 42242

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) __ Anúncio
de continuidade da sessão ordinária até as 19h. ..... 42242

Usaram dápalavra pela ordem os. Srs. Depu
tadosJOSÉ CARLOSAL~LUIA(PFl- BA), LUIZ
SÉRGIO (PT- RJ), JOSÉ CARLOS ALELUIA
(PFL- BA)............................................................. 42243

FÁTIMA BEZ~BRA(PT - RN. Pela ordem.)
- Parceria qa PETROBRAS com o. Programa
Fome Z~ro na implementação de projetos sociais
na Região Nordeste. D~staque .. para o Projeto
Molhar a Terr~, de.aproveitamento. de poços ina-
tivos para captação de água pótável. 42243

ANTÓNIO CÀALOSMAGALHÃES NETO
(PFL -BA, P71é:{ ordeni.)-. Apresentação de re
querilT\ento destinado à re.~lizaçãode sessão ex
traordinária para votação da proposta de reforma
tributária ,.................................... 42244

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto. 42244

LUIZ SERGIO (PT - AJ.Pela brdem.).
Discordância com a apreciação de requerimento
no processo de votação ;......................... 42245

LUIZ CARlOS HAULY (PSDB - PR. Pela
ordem,) - Fechamento de. centro de apoio ao tra
balhador, no R.io de Ja~eiro, .• Estado do Rio de
Janeiro, por f~lta de repasse. de recursos pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego............................. 42245

CARL()S MOrA (Bloco/PL -. MG. Pela or
dem.) - Gonviteaos ~rs. D@putados para compa
recimento .~o Congresso Nacional dos Procura-
dores da Previdência Social. 42246

E:DUAADOVALVERDE (PT - AO. Pela or-
dem.) -Avànço~ contklosna proposta governa-
mental de reforma tributária. 42246

UNCOl;.N PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem.) . -;. SU~gime~to da categoria dos
sem-transpor~e,. em .. razão.. da queda do. poder
aquisitivo e do aumento das tarifas de transporte
no País.......... ,......................................................... 42246

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RODRIGO MAIA (PFL- RJ). 42247

ARY VANAZZI (PT - RS. Pela ordem.) -
Direito dos Deputados petistas em obstrução ao
uso da palavra. 42247

ALEXANDRE CARDOSO (pSB - RI. Pela
ordem.) - Direito ao 'Uso da palavra por Deputado
em obstrução. 42247

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta aos Deputados Ary Vanazzi e Alexandre
Cardoso..... ,........................................................... 42247

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONiO CARLOS PANNUNZIO (PSDB- SP) . '" 42247

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, a Sra. Deputada 42248

ALDO REBELO (PCdoS - SP. Como líder.)
- Congratulação ao .Presidente João Paulo. Cu
nha e ao 1° Vice-Presidente Inocêncio Oliveira
pela co~duçãodos trabalhos da Casa. Expectati
va de resultado de reunião.entre a Presidência
da Casa e. U~eres partidários em .torno da vota
ção da proposta de. r:formél tributária. Importân
cia para o. País d~ reÇllização da reforma a con
tento dos interesses da União, dos Estados e dos
Munic[p'ios. 42248

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS ....,SP). 42249

Usaram dapalavrap~la ordem, para retifica-
ção de voto, os Srs.. Deputados JOÃO LYRA (PTB -
AL), JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PElo 42250

RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pe.la ar
dem.)-lnconstitucionaHdade do proj~to de lei,
do Pod~r Executivo, sobre desvinculação de re-
cursos orçamentários destinados à saúde. ... ....... 42250

FERNANDO GABEIRA (PT.- RJ. Pela or
dem.)- Apelo aos Govern?s Federal e Estadu
ais para. utilização dos recursos provenientes
da Contribuição~e .Interv/:?nção no Domínio
Econômico nos setores de transportes e meio
ambiente. 42251

JOSÉ CARlOS AlELUIA (PFL -SAl 
Questão de ordem sobre a impossibilidade de
uso da palavra por Deputado em obstrução. Soli
citação de .mudança do. registro de voto, de obs
trução para abstenção, dE:} Deputados participan
tes dos debates. Conveniência da suspensão da
sessão. 42251

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -- Aco
lhimento da questão de ordem para posterior de-
cisão. 42252

Encerramento da votação. Prejudicado o
requerimento de retirada de pauta por falta de
quorum. 42252
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Apresentação de proposíções: ILDEU
ARAUJO ..,.. PAULO ROCHA E OUTROS,
CARLOS NADER, BERNARDO ARISTON, DR.
HÉLIO, GERALDO THADEU, LUIZ ALBERTO,
GEDDEL VIEIRA LIMA, GERALDO RESENDE,
JOÃO BATISTA, LOBBE NETO, JOAQUIM
FRANCISCO, ANTONIO CARLOS BISCAIA,
OURVAL ORLATO, MARCOS DE JESUS,
BISMARCK MAIA, MAURíCIO QUINTELLA
LESSA, COLBERT MARTINS, EDSON DUARTE,
RONALDO VASCONCELLOS, CORAUCI
SOBRINHO, DAVI ALCOLUMBRE, RUBENS
OTONI, PAES LANDIM, DR. ROSINHA, LUIZ
CARLOS SANTOS, JOSÉ CARLOS MARTINEZ,
LUIZ CARLOS SANTOS, MILTON CAROlAS,
LUIZ CARLOS SANTOS, LEONARDO MAnOS,
LUIZ CARLOS SANTOS, FEU ROSA,
MAURíCIO RANDS, AUGUSTO NARDES,
DANIEL ALMEIDA, WALTER PINHEIRO,
EDUARDO PAES, JOÃO BATISTA, COLOMBO,
CARLOS NADER E SRS. LíDERES. 42257

VII - Encerramento
4 - ATA DA 1663 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 13 SESSÂO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 523 LEGISLATURA, EM 3 DE
SETEMBRO DE 2003

I - Abertura da sessão
1/ - Leitura e assinatura da ata da

sessão anterior
111 - Leitura do expediente
Sessão Extraordinária de 03-9-03

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ato da
Presidência sobre criação de Comissão Especial
destinada ao exame do Projeto de Lei Comple
mentar nO 76, de 2003, do Poder Executivo, acer
ca de recriação da Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste. 42272

IV - Breves Comunicações

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Apoio à
manifestação de estudantes contra o reajuste
das tarifas de transporte coletivo em Salvador,
Estado da Bahia. Manifestação de pesar pela
morte de estudante durante o protesto. 42273

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ - Pela ordem) 
Contradita a questão de ordem formulada pelo
Deputado José Carlos Aleluia em sessão anterior
sobre o uso da palavra por Parlamentar sem o
registro de presença no plenário. Convocação
dos Parlamentares da base do Governo ao ple-
nário para registro de presença............................. 42274

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG - Pela
ordem) - Justificativa da omissão, pela oradora, do
registro de presença em sessão anterior. 42274

LAURA CARNEIRO (PFL - RJ - Pela or
dem) - Pedido de esclarecimentos à Presidência
sobre a reabertura da discussão. 42274

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Associa-
ção do orador às manifestações de apoio ao Mi-
nistro da Saúde, Humberto Costa. 42274

ARY VANAZZI (PT - RS) - Violências pra
ticadas pela Guarda Municipal de Curitiba, Esta
do do Paraná, contra integrantes do Movimento
Nacional de Luta pela Moradia. 42275

PAULO PIMENTA (PT - RS) - Encerramento
da licitação destinada às obras de recuperação da
BR-287, no Estado do Rio Grande do Sul. .. 42275

LUCIANA GENRO (PT - RS) - Declaração
de voto contrário à proposta governamental de
reforma tributária. 42275

DEVANIR RIBEIRO (PT - SP) - Perplexi
dade ante o propósito da Oposição de votação
da proposta de reforma tributária na presente
sessão. Críticas ao pronunciamento da Deputada
Luciana Genro contra a proposta governamental
de reforma tributária. 42277

COSTA FERREIRA (PFL - MA) - Vanta-
gens da instalação de refinaria de petróleo no
Estado do Maranhão. 42277

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) 
Protesto contra a utilização de estudantes, por
partidos de oposição, como "massa de manobra"
para insurreição contra a ordem pública em Sal
vador, Estado da Bahia. Transcurso do Dia do
Repórter Fotográfico - 3 de setembro. Inaugura
ção de obras públicas pelo Governador Paulo
Souto, em Santanópolis. Louvor à administração
municipal de Santa Bárbara, no Estado. 42278

ZICO BRONZEADO (PT - AC) - Congratu
lação ao Sindicato dos Jornalistas do Acre pela
realização do Seminário sobre Jornalismo Sus
tentável. Contestação às acusações contra o Go
verno petista pelos critérios adotados para pre-
enchimento de cargos públicos. 42281

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Interdição por
latifundiários de rodovia estadual no Pará, entre
os Municípios de Eldorado do Carajás e Curionó
polis, em protesto contra a política fundiária do
Governo Federal. Apoio ao processo de assenta-
mento de trabalhadores rurais pelo INCRA. 42281

FRANCISCO TURRA (PP - RS) - Protesto
contra a sonegação, pelas instituições bancárias,
particularmente as privadas, de linha de financia-
mento para o setor agrícola................................... 42281

PAULO DELGADO (PT - MG) - Contesta-
ção a críticas contra o Ministro da Saúde, Hum-
berto Costa. 42282

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Trans-
curso do 1150 aniversário de Uberlândia, no



42298

42294

42293

42294

42293

42292

42293

42293

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _. Vota
ção, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nO 41, de 2003, que altera o Siste-
ma Tributário Nacional e dá outras providências ..

Suspensão da sessão por 3 minutos ..

Reabertura dos trabalhos .

Consulta às Lideranças sobre a manuten-
ção de requerimentos para retirada da proposta
de pauta .

ENÉAS (PRONA - SP), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP) - Retirada
de requerimentos de acUamento da votação .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RONALDO
CAIADO (PFL - GO), PAULO RUBEM
SANTIAGO (PT - PE), MENDONÇA PRADO
(PFL - SE), WALTER PINHEIRO (PT - BA) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _. Vota
ção de requerimento de preferência para aprecia
ção da Emenda Aglutinativa Substitutiva Global
n° 27, apresentada à Proposta de Emenda à
Constituição nO 41 eB, de 2003 ..

42284

42284

42285

42284

LOBBE NETO (PSDB - SP) - Instalação
da Frente Parlamentar de Educação. Solicitação
ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Ges
tão, Guido Mantega, de liberação de recursos
para as. universidades federais brasileiras ..

BABÁ(PT - PA) - Solicitação ao Presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva, por funcionários do
Centro Técnico Aeroespacial e do Instituto Nacio
nal de Pesquisas Espaciais, de instalação de co
missão especial destinada à investigação das ca
usas do acidente na base aeroespacial de Alcân
tara, no Estado do Maranhão. Contêstação a crí
ticas do Deputado Devanir Ribeiro aO pronuncia
mento da Deputada Luciana Genro, contrário à
proposta de reforma tributária. Discordância da
política econômica do Governo Federal. ..

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Confi
ança no Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Ampliação do crédito agrícola pelo Programa Na
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar...

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Avan
ços nas negociações entre estudantes e repre
sentantesdaPrefeitura Municipal de Salvador,
Estado. da Bahia, sobremajoração de tarifa de
transporte coletivo. Apoio à constituição de Co
missão Externa da Casa para acompanhamento
das negociações .
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Estado de Minas Gerais. Realização da 40a REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) -
Exposição Agropecuária do Município. 42282 Intensificação do intercâmbio cultural e comercial

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) - Qu- entre o Brasil e a República Popular da China..... 42285
estão de ordem sobre imediato início da Ordem do FÁBIO SOUTO (PFL - BA) - Lançamento
Dia, tendo em vista a existência de quorum. ..... ...... 42282 pelo Governador do Estado da Bahia, Paulo Sou-

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res- to, do Programa de Combate à Pobreza Rural e
posta ao Deputado José Carlos Aleluia. .. 42283 do Programa Família Produtiva. .. 42285

JAIR BOLSONARO(PTB - RJ) - Anúncio ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Ado-
da apresentação de recurso para apreciação, ção, pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva, de
pelo Plenário, de projeto de lei aprovado nas Co- critérios técnico-profissionais para preenchimen-
missões, em caráter terminativo, sobre instituição to de cargos na máquina administrativa. Desem-
do Dia Nacional do Orgulho Gay e da Consciên- penho do Governo petista. 42286
cia Homossexual. 42283 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) -

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Contes- Transcurso do Dia do Profissional de Educação
tação ao pronunciamento do Deputado Jair Bol- Física. Atuação parlamentar do orador em defesa
sonaro.contrárioa projeto de lei, de autoria da dos interesses da categoria. Filiação ao Conse-
Deputada Laura Carneiro, sobre instituição do lho Regional de Educação Física do Paraná Li-
Dia Nacional do Orgulho Gay e da Consciência gação do Parlamentar com a prática esportiva. .... 42287
Homossexual. 42283 REGINALDO LOPES (PT MG) I .. . - - nsatls-

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) - Solici- fação com a reforma do setor educacional pro-
tação à Presidência de constituição de Comissão movida pelo Governador do Estado de Minas Ge-
Externa paraacompanharnento da mobilização rais, Aécio Neves. Imediata ampliação das nego-
estudantil e dos incidentes decorrentes da crise ciações com o Sindicato Único dos Trabalhado-
do reajúste das tarifas do transporte coletivo de . Ed - d M' G· . 42287res em ucaçao e mas erals ..
Salvaddr, no Estado da Bahia. 42283

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) -
JOVAIR ARANTES (PTB - GO - Pela or- Questão de ordem sobre o encaminhamento da

dem) - Registro de voto proferido em sessão an-
42284 votação da matéria ,................... 42288terior. , .

V- Ordem do Dia



42324

42323

42323

42322

42320

42321

42321

42308

42318

42308

42320

CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP) - Ques
tão de ordem sobre a correta distribuição da ma-
téria em apreciação .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Carlos Sampaio ..

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria........

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CABO JÚLIO (PSB - MG) .

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria........

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) ..

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria........

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG),
NELSON PELLEGRINO (PT - BA), LAURA
CARNEIRO (PFL - RJ) ..

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria........

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG),
MURILO ZAUITH (PFL - MS), INÁCIO ARRUDA
(PCdoB - CE) .

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria,
concluindo por emenda de redação ..42306

42304

42305

42304

42302

42302

42302

42301

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) - Re
clamação sobre a suspensão da sessão sem fi
xação de horário para reabertura. Impossibilida-
de de votação imediata da matéria ..

O Sr. Deputado ONYX LORENZONI (PFL
- RS) - Questão de ordem sobre suspensão da
sessão .

ALDO REBELO (PCdoB - SP - Como lí
der) - Razões da suspensão da sessão pela
Presidência. Improcedência das acusações do
Deputado Alberto Goldman contra o Presidente
João Paulo Cunha ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA 
Como Líder) - Inexistência do texto da reforma
tributária. Conveniência do adiamento da votação
da matéria .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Escla
recimento ao Plenário sobre procedimento adotado
pela Presidência para votação da matéria .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ).......

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa
da JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ) .......

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) 
Questão de ordem sobre a votação do texto da
reforma tributária ..
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JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) - PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
Questão de ordem sobre a intempestividade da posta ao Deputado José Carlos Aleluia. 42306
apresentação do requerimento de preferência...... 42299 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res- Deputados PAULO DELGADO (PT - MG), LÉO
posta à questão de ordem levantada pelo Depu- ALCÂNTARA (PSDB - CE). 42306
tado José Carlos Aleluia. 42299 ÁLVARO DIAS (PDT - RN) - Questão de or-

Suspensão da sessão por 10 minutos para dem sobre suspensão da sessão para aprofunda-
distribuição do texto da emenda aglutinativa aos mento da discussão acerca da reforma tributária. ... 42307
Srs. Deputados. 42299 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rea- ferimento da questão de ordem levantada pelo
bertura dos trabalhos... 42299 Deputado Álvaro Dias. 42307

Suspensão da sessão................................. 42299 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
Reabertura da sessão. 42299 ção e aprovação do requerimento de preferência. 42307

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu- ANTONIO CARLOS MENDES THAME
tado RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 42299 (PSDB - SP - Pela ordem)- Necessidade de

NELSON PELLEGRINO (PT _ BA _ concessão de maior prazo aos Deputados para
Como Líder) - Transigência do Governo Federal exame do texto da emenda aglutinativa substituti-
nas negociações para reformulação da proposta va global à Proposta de Emenda à Constituição
de reforma tributária. Neutralidade da proposta nO 41-B, de 2003, referente à reforma tributária.... 42307
reformista. Ausência de intenção de elevação PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
da carga tributária. Necessidade de remaneja- posta ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 42308
mento e redistribuição fiscal para promoção de CARLOS WILLlAN (PSB - MG - Pela or-
justiça social no País. Incremento da participa- dem) - Solicitação de maior objetividade dos Srs.
ção tributária de Estados e Municípios. Desem- Deputados no uso da palavra para questão de
penho do Deputado Virgílio Guimarães como ordem. 42308
Relator da matéria e do Deputado Aldo Rebelo
como Líder do Governo................... 42299
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CUSTÓDIO MAnOS (PSDB - MG) - Ques- Usaram da palavra para orientação das
tão de ordem sobre viabilidade do acolhimento respectivas bancadas os Srs. Deputados
de emenda de redação.......................................... 42324 SARNEY FILHO(PV - MA), ENÉAS (PRONA,

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) - SP), INÁCIO ARRUDA (PCdoB, CE)..................... 42819
Reiteração da questão de ordem formulada pelo ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
Deputado Custódio Mattos. 42324 SP - Pela ordem) - Pedido de esclarecimentos

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res- ao Relator sobre a matéria em votação, 42820
posta à questão de ordem ,............ 42324 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

hlviabilidade do acolhimento de emenda de Deputados INÁCIO ARRUDA (PCdoS - CE),
redação.................................................................. 42324 ANTONiO CARLOS PANNUNZIO (PSDB,SP)... 42820

Usan,lm ga palavra pela ordem os Srs. Depu- Usou da palavra o Se Deputado VIRGíLIO
tados CUSTÓDIO MAnos (PSDB - MG), JOÃO GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria........ 42820
GRANDÃO (PT - MS), JOSÉ CARLOS ALELUIA ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PFL-BA), VICENTE CASCIONE (PTB - SP)....... 42324 (PSDB -SP - Pela ordem) - Pedidode esclare-

PRESIDENTE (João Pal.lloCunha) - Ma- cimentos ao Relator sobre a matéria em votação. 42821
nutençãodo texto original..................................... 42325 SANDRO MABEL (Bloco/PL - GO - Pela

U~ol.lda palavra pela ordem o Sr. Deputado ordem) - Pedido de esclarecimentos ao Relator
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). .. 42325 sobre a matéria em votação. .. 42821

Usol.ldapÇllavra pela ordem o Sr. Deputado Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)..... 42325 GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria, ....... 42821

Usaram dapaIavra para encaminhamento da Usaram da palavra pela ordem os Srs.
votação osSrs. Deputados ARNALDO FARIA DE Deputados EUNíCIO OLIVEIRA (pMDB _. CE),
SÁ (PTB - SP), EDUARDO PAES (PSDB - RJ). 42326 ALCEU COLLARES(PDT - RS). 42821

Usou da pa.lavra pela ordem o Sr. Deputa- ALOYSIO NUNES FERREIRA(pSDB - SP
do EDUARDO VALVERDE (PT - RO)................... 42327 - Pela ordem) - Pedido de esclarecimentos ao

Usou da palãvra para encaminhamento da Relator sobre a matéria em votação...... ........ ........ 42822
votação o. Sr. Deputado WILSON SANTOS Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
(PSDB - MT). , ,............................... 42327 GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria........ 42822

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror- Usaram da palavra. para orientação das
rogação da sessão por 1 hora...................... ......... 42328 respectivas bancadas os Srs.. Deputados

Usou da palavra para encaminhamento da ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR), NELSON
votação o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE PROENÇA (PPS - RS). 42822
(PSB - RS). 42328 EDUARDO CAtv1POS(pSB - PE -~Pela or-

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA - Como Lí- dem) - Pedido de esclarecimentos ao Relator so-
der) - EI~vação da carga tributária com a eventu- bre a matéria em votação,............................. ........ 42822
ai aprovação da proposta de. reforma tributária. Usou da paJavrÇi\ o Sr. Deputado VIRGíLIO
Manifestação de voto contrário à proposição. ....... 42329 GUIMARÃES (PT -- MG), Relator damatéria........ 42822

EDUARDO CAMPOS (PSB - PE - Como VI- Encerramehto
Líder) -Congratulação ao Presidente João Paulo 5 - ATOS DA PRESIDÊNCIA
Cunha pela condução dos trabalhos legislativos. Em aditamento <'lo. Ato da Presidência que

:~~..~.~:.~~~.~:~~ ..~.~..~.~~~~~.~~.~~.~~~~~~~,~ ..t.~i.~.~.~ 42330 constituiu Comissão!;xtema destinada a 'iazer
diagnóstico técnico sobre o acidente com o Veí-

PRE8IDENTE(João. Paulo Cunha) - Vota- culo Lançador de Satélite VLS-1 e sobre Progra-
ção da Emenda Aglutinativa nO 27......................... 42817 ma Espacial Brasileiro, podendo deslocar-se à

JOS$ CAR.LOS ALELUIA (PFL - BA - Base de Alcântara - MA, ao Centro Técnico Ae-
Pela ordem) - Obstr~ção da bancada do PFL à roespacial - CTA, em São José dos Campos -
votação d~.ernenda.Anúncio da saída dos Parla- Sp, ou a qualquer outra. localidade que se fizer
mentar~s pefelistas do plenário. 42817 necessário", resolve designar o Deputado Corau-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apelo ci Sobrinho como coordenador da mesma. .. ..... .... 42827
à bancad~do PFL p~ra permanência no plenário Decide constituir Comissão Especial desti-
e participação da votação da emenda................... 42817 nada a proferir parecer ao PLP n° 76/03. 42827

Usaré:lm. da. palavra pela ordem os Srs. 6 - PORTARIAS - nOs 79 a 82, de 2003,
Deputados. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoS - da Primeira Secretaria, referentes a credencia-
AC), GEDDEL VIEIRA UMA (PMDB - BA). 42819 mento de entidades de classe. 42829
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COMISSÕES

7 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
2308-8100 e 287-A/03; Projetos de Decreto Le
gislativo nOs 2.778-A/02, 2.826-A/02, 2.831-A/02,
100-A/03, 474-A/03, 482-A/03, 484-A/OS,
486-A/03, 487-A/03, 492-A/03, 2.863-A/OS,
2.866-A/03, 2.912-A/03, 2.945-A/03, 2.950-A/03,
2.951-A/03, 2.990-A/03, 3.011-A/03, 3.016-A/OS,
3.031-A/03, 3.033-A/03, 3.070-A/03, 3.071-A/OS,
3.072-A/03, 3.083-A/03, 3.085-A/03, 3.086-A/OS,
3.094-A/03, 3.139-A/03,3.142-A/03, 3.144-A/OS,
3.149-A/03, 3.153-A/03, 3.165-A/03, 3.182-A/OS,

3195-A/03, 3.196-A/03, 3.198-A/03, 3.209-A/03,
3.210-A/03, 3.215-A/03, 3.224-A/03, 3.226-A/03,
3.236-A/03, 3.237-A/03, 3.240-A/03, 3.241-A/03,
3.243-A/03, 3.245-A/03, 3.248-A/03, 3.250-A/03,
3.259-A/03 e 3.264-A/03. 42831

8 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, em
3-9-03. 42901

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

,---' ..- _.-_.._. ----
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Ata da 1638 Sessão, Solene, Matutina,
3 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: Lobbe Neto e Alice Portugal, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

Suplente
Moraes Souza

I - ABERTURA DA SESSÃO
(ÀS 9 HORAS E 56 MINUTOS)

O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Declaro
aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

A SRA. ALICE PORTUGAL, servindo como 2a

Secretária, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observaçÕes, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. WILSON SANTOS, 20 Suplente de Sec

cretário, servindo como 1° Secretário, procede à leitu
ra do seguinte

111- EXPEDIENTE

Ofício na 113/Plen

Brasília, 1° de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

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

a fim de indicar, como titulares, as Deputadas Ângela
Guadagnin, PT/Sp, Maria do Rosário, PT/RS, Selma
Schons, PT/PR, Teima de Souza, PT/Sp, os Deputa
dos Jorge Boeira, PT/SC, e Tarcísio Zimmermann,
PTlRS, na Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição na 431-A,
de 2001, que "acrescenta parágrafos primeiro e se
gundo ao art. 204 da CF (Custeio da Assistência Soci
al). Como suplente, o Deputado Simplício Mário,
PT/PL

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pellegrino,
Líder do PT.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

'1'1',111
i,1 il'l

OF/GAB/I/N° 662

Brasília, 30 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P na 1.35812003,

encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB que integrarão a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei na 4.842, da 1998, que "dispÕe sobre o
acesso a recursos genéticos e seus produtos deriva
dos e dá outras providências".
Titulares
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Eunício Oliveira,
Líder do PMDB.

Publique-se.
Em: ~-9-03. - João Paulc) Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 779

Brasília, 2 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Almerinda de Carvalho passa a participar, na qualida
de de Suplente, da Comissão de Legislação Partici
pativa, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e elevada consideração. - Deputado
Eunício Oliveira, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Eunício Oliveira,
Líder do PMDB.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMlP nO 1.743/2003,

encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro - PMDB, que comporão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei Complementar n° 76, de 2003, que "institui, na for
ma do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabele
ce a sua composição natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação".

Brasília, 2 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Gilberto Nascimento passa a participar, na qualidade
de Suplente, da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotrá
fico, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/GAB/I/N° 785

Titulares
Fernando Diniz
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Suplentes
Carlos Eduardo Cadoca

Mauro Lopes
Moraes Souza

Zé Gerardo

Brasília, 2 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que integrarão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei Complementar n° 76, de 2003, que "institui, na for
ma do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação".

Titulares
Deputado André de Paula
Deputado Fábio Souto
Deputado José Carlos Aleluia
Deputado Luiz Carreira
Deputado Rodrigo Maia

Atenciosamente, - Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF. PSDB/I/N° 1.323/2003

Brasília, 8 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado João

Castelo para integrar, a Comissão Externa destinada
a fazer diagnóstico técnico sobre o acidente com o
Veículo Lançador de Satélite VLS-1 e sobre o Progra
ma Espacial Brasileiro, podendo deslocar-se à Base
de Alcântara - MA, ao Centro Técnico Aeroespacial
CTA, em São José dos Campos - Sp, ou a qualquer
outra localidade que se fizer necessário - Cexalcan.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados, João

Almeida, Bosco Costa, Helenildo Ribeiro e Antônio
Cambraia, como membros titulares, e os Deputados
Gonzaga Mota, Átila Ura e João Castelo, como mem
bros suplentes, para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei Com
plementar nO 76, de 2003, que "institui, na forma do
art 43 da Constituição, a Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste - Sudene, estabelece a
sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de ação".

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF.L1D/PPS N° 317/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Deputados Átila Lins (PPS/AM) e Rogério
Silva (PPS/MT), para ocuparem as vagas de titular e
suplente, respectivamente, na Comissão Especial
destinada a proferir párecer ao Projeto de Lei Com
plementarnO 91, de 2003 que "institui, na forma do art.
43 da.Constituição, a Superintendência do Desenvol
vimento da Amazônia - SUDAM, estabelece a sua
composição, natureza jurídica, objetivos, áreas de
competência e instrumentos de ação".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

'1111II1
1111'111,

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Deputados Colbert Martins (PPS/BA) e Leô
nidas Cristino (PPS/CE), para ocuparem as vagas de
titular e suplente, respectivamente, na Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a "investigar a ação
criminosa dásmillcias privadas e dos grupos de ex
termínio em toda a Região Nordeste".

Atenciosamente, - Deputado RClberto Freire,
Líder do PPS.

Publique-se.
Em: 3-9-0~. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF.L1D/PPS N° 319/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Deputados Júlio Delgado (PPS/MG) e Di
mas Ramalho (PPS/SP), para ocuparem as vagas de
titulár e suplente, respectivamente, na Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 349-A, de 2001 que "altera
a redação dos art~. 52, 53, 55 e 66 da Constituição
Federal para abolir o voto secreto nas decisões da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Brasília, 3 de setembro de 2003 Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce
lência os Deputados Nelson Proença (PPS/RS) e Ge
raldo Rezende (PPS/MS), para ocuparem as vagas
de titular e suplente, respectivamente, na Comissão
Especial destinada a "acompanhar as negociações
da Área de Livre Comércio das Américas".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 71/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício SGM/P n° 1.794/03 de
2-9-2003, indico a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados Sarney Filho e Deley para integrarem, na
condição de Titular e Suplente, respectivamente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar n° 91, de 2003, do Po
der Executivo, que "institui, na forma do art. 43 da
Constituição, a Superintendência do Desenvolvimen
to da Amazônia - SUDAM, estabelece a sua compo
sição, natureza jurídica, objetivos, área de competên
cia e instrumentos de ação".

Atenciosamente, - Deputado Sarney Filho, Lí
der do Pv.

Publique-se.
Em: 3-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SGMJP n° 1.795/03 de

2-9-2003, indico a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados Marcelo Ortiz e Sarney Filho para integra
rem, na condição de Titular e Suplente, respectiva
mente, a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição n° 349-A,
de 2001, do Sr. Luiz Antonio Fleury que "altera a reda
ção dos arts. 52, 53, 55 e 66 da Constituição Federal
para abolir o voto secreto nas decisões da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal".

Atenciosamente, - Deputado Sarney Filho, Lí
der do Pv.

Publique-se.
Em: 3-9-2003 - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. N° 344-P/2003 - CCJR

Brasília, 29 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO
287/03, apreciado por este Órgão Técnico, em 28 de
agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

---- ----------- ----- ----- -- -----
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Brasília, 29 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
DeputadoJoão Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os projetos de decreto
legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Órgão Tecnico, em 28 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 345-P/2003

AP. DIA 28-8-03

PARECERES CCJR DE PDLs. Nos

1.m·Nü1 '1.~1ó·AlOt all·A/Ol IO~AiOJ m·AIO)

~~t·AJm ~~~·Alm ~~b·AlOJ ~~1-AiijJ ! ~9!·AIOJ [
1.~ój·AJOJ 1.~D~AlO) 1.m·AiO] lM,·NOJ 1.9)O·AiijJ

1,9)j·AiOJ BOO·Mm lOIl·MOJ 10l~AiOJ lOJ1·AiOJ

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF. N° 346-P/2003 - CCJR

Brasília, 29 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os projetos de decreto
legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Órgão Técnico, em 28 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

'1'1"I i I

AP. DIA 28-8-03

PARECERES CCJR DE PDLs. Nos

:1033·AiOJ lO1Q.AJOJ lO11·Ai03 1012·AfOJ ;10~3·AiUJ

3.0~5·AiOJ lO86·AI03 1094-AI03 113~·AIOJ U.!42·A/OJ
1144-AiOl 3.149·AlOJ 3.l5J·Aí03 3.165·AlOJ i1181·Ai03

JI95'A!OJ 11%·AJ03 119~·AiOJ 11~·AlO3 lJ.llO·AfOJ

Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF. N° 347-P/2003 - CCJR

Brasília, 29 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as pro

vidências regimentais cabíveis, os Projetos de De
creto Legislativo, conforme relação anexa, aprova
dos por este Órgão Técnico, em 28 de agosto do
corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

OF. N° 347-P/2003

AR. DIA 28/08/03

PARECERES CCJR DE PDL N°s

3.215-A/03 3.224-A/03 3.226-A/03 3.236-A/03 3.237-A/03

3.240-A/03 3.241-A/03 3.24S-A/03 3.245-A/03 3.248-A/03

3.250-A/03 3.259-A/OS 3.264-A/03

Publique-se.
Em 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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RESOLVE:

OE001/2003-FL

Brasília, 3 de Setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 230 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, comunico a Vossa Exce-

IAtos da Governadora

DECRIétO DE 010E 'si!tEMBFld i:iii :zao:a

.. GOYERNAD(IJIIA DO ESTADO DO RtO DE J~ESRO, no
lnO dl-Wl.atntn.ljç(lIl5Q:1l'lSliluCl~e.1eg8is.

EXONERAR. a O9'dldl'l. O' Oeeuw30 ~~'!!-aI p"eRNAlfOó LOPES
oe ALMeiDA (10 cargo em ccrnlssão de Secl'lllario :! €SIadO. SIrl'tlltll[J Se. ':Ia
s.ecrer~ d!! Eslado de P1ihlajamenlo. ContrOle & Ge$l»

Rio di JantllI'O, OI tI& t$lembro dto2.COJ

DECRETO DE Ot DE. SET!MeRO DE 2003

, GOVI!:fl:NMO~ 00 eSTADO DO j;;1O DE JANEIRO. no
uso tto suaill al1'Ü1Ul'.;óM constduC/om1l5 e legalt. RESOLVI!:

DESiGNAR Q Suosl!r.l1!!la:io lje :n'1C' Fl...VIO BAPTISTA
SILVEIRA para, serro jJfl!f~IZO 4e 'tl,;lS alllbulçces. re5=:~t:!l!". ~tlF'!nnmneflle. ~eJil

Secf~ana411! Esta!!o de~aJtQ. Ccnlrol81! G~~30

Rill de J9fIIIti1O, 01 de "lembro de 2003

ROSJNH'" GA-R011HttO

[)ECIIETOS DE OI DE 5ETE,.8R!J ce ~ODJI

~ GOVERNADORA DO EST~OO DO RIO DE JAfJE::fRO. f1'"

llSOlâ suas alnbl.llo;óes ~llfUcionai:!l e \':qO'S. RESOLYE;

NOMEAR CARLOS HEtlRll)lIE ,;CEtH(] rEl1REIRJt
"''l!'iClÜll 1" ~;::ljCle-;. >'3r.' p~",~"'r. ,-"I'''' ,.;;.".,.~ 'l~<Y'1,11 '!!? ·.H -!~

,~I~ml::'a ce! ~~1)3. ":l '-:'1I'l~ .p."1 ~'.:r'rss:'i<: 1e ':'s:e~:;:Jr. sim"t,ll~ r:·:::: ='1 ~(1
ee!;Ielana rie E~I3':lD r:I~ Dl'-!·.:'!nlicl'Jõ......r-r-' i=<::!"~t<'l .•~ ~ TlltlSmr ,:W~rif)l'rr"llI~

c~upado pDl'C;Jr.cjdo Ij~ "Irreida ;.)';10, I'lili!t'r.'l!~ fl' (.~ ~'1'li.1,a

Pmc:.n·~H1~

~OIl4UIlt Pl\lll,o Cesl'lR ~I.a Ul't Ct'N1t/\ p.1r1 .... ~r<:"l'r ~

';:ilIt'o;lO l!!m C~lIIílllf';'O de Asr.i1S'õ"r RlI'p"'ei~l. símbolo nG. da 1tIlIlO.

.,,,ria EspeeiaL de Glii!rl!!nC1<l1ll~ot:O de !H5CO, Ói'! Slou::r~t... ri.!l. .:I" tll

toll'dO .d"!' "dttlillt!Jtr"I:io 11 R••• t.:''Jt:.'Jrar,:iiQ. em vag:a re~ul.n.n.tl!! da

t:'aMfo:r:t!la('iio ""ti'lb"heid... F'""l<l n~ J]5!H. 01':1

t.'Jll)"llfJl;lJ.~n·I5..(]1MlO!i65QOO3

JriOMtA. PAStAMO aONÇl\L'ns O;ftLOS pilra eJ!e:rçer o

",ar'Jo em CQmí!lai.c <:to A!lIIEi!$Sor. 5.i\llbolo OAS-8. d.l 5Itcr.1':arill <Je

. 1t!ltadio, dlll Admi.nis".1'i\O:;.'io t'! " __t:I;Utl:lrlllÇ'io. IInt:';.'riormell1:o <:H:upa

<10,,"01' Clil\,l4io Jcr,-i! dI! /IIelll fl'uli:;tõ'o, "i'ltricul.~ ","'n~·n"211-2.

Plu:.ll"E.Qf~

!'IOMU•• C!-/U1DtD PUlHO !"kRRI!:IRA pAra. @lCe.r~er o

':::3rqo em eoml!l.!lÃo d.. Diretor de- D~l'lIr'l;"llm"nt:O. .!imb<:ll~ DAS-I,

ds SlIIeret ..ri.ti dI! e .. t:r.d-o dQ "'~ltlini~tial:io ... P~e"t~uturaç';Q. 'til'

'J/!"lll 'l:.. suLt",· .... dA t.rlln1farftillç.30 "".t ..l>'!l.".I.da peJ.o DeC:Jl!'to n'Q

!J591, <I.. 18,IlJl2Ga3.Pr:N:.1'I":E-oI~

"OMU. DtJ\rl"Oft FBlIIIlBIRA. DOS. SJUITOS par.... ,u't:'ellE'

o car-go ell' e<llllill••" de oir'!tor de t1epat!:.lImaflt.c. sí.:llbo~o DAS-',

d,~ Sp.er-et"t"t. d.· Estado da Adll'lilliS'l:::1"!I>;io ... :lle:ullt.rutura.;ii'CI. ..11

".""". raRul' , d. tr41'l.atOtl'llllç';;'o ...t:abelac.l.da pelo l>eereto ll!l'

13591. d,..' ~i:lD03.f'Nc:.l'i·!4t~

MOMUA Il(lD1Uao ÇU!!B1Ul. ltOQUB PIl:l':!1 o!!1tereer c C(l1'

'%t> "fll C'Ol!>i!'l5"O de Oir_tor ;1., >JlIlIp"r':""';:O"'tO••illlbol... 00'15-1, ~~

Si!'C'r''!l'1:.ri. .. ·~1!' ~:U:iIl<:f('J ('J~ "rl"'iJ1( .. trl!'~ii'.J I!' nt1'~"r:1:"t:urllçÃn. e!r11 Vlll~

<;1'11 ra,ultante da. '!:l'.n.forPlaçio 1I!~t:ab~Ll!'ei.It-ll [",10 D""o:.r<!tu n Q

H~!H. de 11l/t171711tIJ.Pmc.ftf E-01AMY4f21X13

1'ffJMltA. Ft.JW·IA -pnUIUD OE O'LIY8laA p.~" aEu-.:cal:' o

"'olI-':'1o Ii!Pra coi-i••il:l d. A••'!!.!lC't.", 5!lllbola 1:'-'$-7. d" S.C''('ItJlt.''t.. de

~"'t.lldn d. Jld.irdstrl';.iio .,. Reest-rut<:u:"c.io. <tI!! VlI'J" fc:\ttllulIlltll

<ia ~-':i1n$forlll ..çi" .st.bet.,.r:-~"" ('1:1" ".el'et.a- n" JJ5'J1. -:la

tJ:l/(f"I:alll.Pl'oc.n"e-o'~

"'U",'''III LOU f1aM:lom: M"f'OMSO. ....tri<:::.lla

alJllU7-L rarl! e_!!'r'C:er o C~~':JO ç:tl col'lli~lIiCl d"!! Diro:rtll" d. n.~

paEt._Qto••.iue.lo I)AS~7. d. s~r.tArill ~«I 'IlItodQl ele ~1nh

t.T.~.O .....tcvtl,l:~.qlo... ya,a .a:••vUan,* da \,r.Q.e~çio:

"~1.c:L4. ,.10 OIIc.a:aeo 11' uni. df UI07/200'.e c;::ond~....
.rãwlO ooa.zoado do CU'iJO _ Coai••io 4. Ita",uor. d1llb01o

DII'-1'. da _".~cl!'.t;lId•.P'lM.ft"~

lência que, reassumirei minhas atividades parlamen
tares a partir de 3 de Setembro de 2003, em decor
rência da exoneração do cargo de Secretário de Pla
nejamento, Controle e Gestão do Estado do Rio de
Janeiro, conforme publicação do Diário Oficial do
Estado, cópia anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar minha
estima e consideração.

Atenciosamente, Fernando. Lopes, Deputado
Federal/RJ.

NOM[,\fl SERGIO PINTO ROORiGUeS FILHO ~"'.nl~~ ':l"
"';)11"':;l~~ m;jtl~Ctlll n~ ![I(·2eOl·J ,)âJa l!teICer (I (ilf')o:' ~'I" ~~."r<;~"K: r:'l.
As:>esscr. 5lmi]nlfl CAG-7. 13 '3"lr.J'llt"n" ~ F.~!.,.,() '1l!' ;'t1'l1'(I"'~r~\,~ ... :!

R"es"'III/i~.J\O, da Ch",l,í' {la p~.,.je' E~er.\III"Q <iI'lell~r~t"" l'1I:'W'I'10 :':f

Ar.looh AutJ"rn Leoláo dI! c'.lrn:oo. malrll';UI~n" SR~~ I({-n
~n·E..()1.eoseat:i!fm.

Hn!lllLU itA.RCO AII'l'C»'IO l'lARTlIU; J'P,ARIHRA. il\~tl:iç>l'·

la nll Ql·@ZJ18~'. para '!lle.rCI!'t o C'llr!j'o ~m er-nH~3;io dI! -4',nstel'l

tGl,s,ÍlIlbolo IlAS·/j, 4a So!cretlu'ia dI!! l:stllri~ dO'! Adt!\inL5trllç'io:t - ~

M ••u:ut:llol'açil:l. ~nteriorm"!lu;a oC\JplldQ por t:.itJ'Sn P!!nhll (:1:'J'II

Batista. lllat,d.clI.hnll O(r25;n-s,prn,e."·e:..()'-"01~

IlOM....... HIlJtCZLO COlKalUl I'lOlfT:l!:!RO !lAn. !!::<~r':er Q

c.!l.rio '1111 <:<:I'lI'lJ....io doi ullit'tent(l. simbo1a DlIS~< •. da Seç-::.l:.a.ria

<1 ... 111:40:10 ". 1<4minillt.:tl'lçiC '!! R~1!'~'I"t"\1~'lr.ç'ii,I:l, '1ntaa::loE:1'll1!'"t: ..

o(1uj:lado por l'4<l1l~. lten"tA "a::cc'r"l:II@' C<l~lho de S"uz:a. l'.... <::d';'·Jl.!l.

"q(l812M3_;.f'rCç.rt·I!-o1~

!lR1FlQ).)-O. p~r'" ...."'!'[r:~!' I) r..U:'JO "'111 ~C!lti~90.'iO d'"' J\~l'ist..c:\~!;1.

~inbQtQ OAS-fi. 01'1. S..çret_IlTllS d" E~I:"d<'l <i~ Jl,111't!~13tr"o;iio 't ~.

l!''!Itr'.lt'1I'l:3çiin. 'lnter:iGr..·"ntlt o~l)r",dc p.nl' M'l'Il:'i'll 'i'l t.ourõ",:> pr",qll.

Gilll'''Jo ~car"ll. "'itt.ríc:ulõ1 n'O' D8LS!!ô25-f1. '1 :=(Jnsid~r;i-L" ",J'",n'"

rad>:l d~ eltrqo ..nt (';:''''i.5$.10 d" ".a"slIor. :llllltlOlo CAS-7. 13 ~"m.,

~"C'rl'lt."r'1" Prol:. n'E-01-'!10iJ2OlJ3

NOMF.AR Wi\lTfR 80t~flM FIRMI~/() ",.,!,-, "'.1 '1
PiIf<l é,e'c('l· I} c:l~g., '?!T" '-~I""s;:ió JIl '\s~'SlUH" <,,,,I""l., I' '.:;
'J,; ;;~l·"'C -:'1A(i1"'ln.~tr:têia" ~ P.F!P.91111",r.1~;\O '1.' Ghl:~I,~ lo:- ;',:,1';'1
~I1l~r(lri1\!1(lI~ $',:pacl': 1::0:. '<:"5"· (.,lrl('l~ i',!,II'~"'I"~ '- ··.·'·1 w~ ",~. "1'."

l-:;l>jil!'5 e ~n<\<I~e'''':c ~'~~wad';l 1~ ~;>r'JA ,;"., r ··-'j'.1';' 1<: ~~s":;:-

>''''/Y,)JIlrJl,S·~;1", m"'''''I'C''':,"'';lrl.'\ Proc.""6-t'MI0'1511'2OO3

~OMlI!.ul nannlL MORR1Flll. [tA SlL'I, I:'tta .... ll..;:ore~r

';:u:,o ellfl ':0"'1 .. ,,;11":1 ~!! .... si. ..ten~e U. ~.irobo.lo DI\E'~' d. "1':'0:'1'''1;''-

'!'7:(!:r:c~t a ei\rqo ",;,- e(l'ltli:l:<.lo <;I...'I.s!tí"'tc!nt... lt. ~ir.'tmll:' !li'H-';,

-la $ ..("1" ..... "'1'1" -''! ~'S":~"a t'I/1 ,'ri.. l.,i!..· .... ç~.,. - ~"'.. ".t'.,."r.. .;-~<'l. ~'lI

Ch~l'i ... du r,'d~r E''<t!:::::.t.i.~.<)•.~nte(iQ;I'"t'nr:" "<""f' via Il"r :.uLoo;

IJla:1IÇQ llodr l·~'!e:'~ .....td~ulil r>.<1' 0811'2~G-'J' .lFmc:. n"J:.-01I'J05e1~OO3

Nf)M1.". H1tGi'Li -t":nST~ B....RDOSA p~I,lI 'l'x'!'r-:- .... ,., '~"l

J1'l ~'" ":'.,./II.~!!'~nll :fl:! ,'!'I!'11~~i!nte tI. SillltHJ10 ;l/l,t-~, d"l :s.,er~t.Ettt:l.

.,'" E.~l;"IC' :1"1 "-:,,,,i"lls':. .. ,,,r; .•o .. P:....vfttt'n'lrllcão. do'" l:h.. fia '.h. :''l

1"'r- F.."'~,:uti..o ••\r;·.<;:rio~ll\eJ1te "cl.lp"do per fl.~otel i. "':inlt.o d'!l ."ra,,·

l'!'l, r.liIlt.ricuJ,a n;l- 'l"ilJI!4S· •• ~"·e·Ol/8tll5~tr:r.l

"ONtA. CAPLOS EDUARDO roRTF.5 f!'l1.V. m"h~::'lla rJ"

(l2&!i32~-a> p"t:~ ":<etc~r o cllrqo el1lo comissão rie Aft!lfllte<'lL", ~I.

::=:f..T.b."lo. DAL-S. rl" S"".:r-o;I~~ti:l ih: ES':""QO ~~ !'I"1lI1nilõt~a<::iio ~ ~ll''''

1!"lt.~'Jt'..lrl'l';;"" dill Ctl"lff'l do I'crJ"'t" F.~[Il;;lJti·,o, :'rnt.erloT<rent.~ ""C~

pllde por viLtII" t!1U'1. Gm%IlU da E1ri)Z ....-az:'icul" nO/. 7lH416-'J.

Pr"t"C..n·E·-o1~Q(Xl'1

NO'WEAII:RIlQlIJ'iLo VIR.nA ABMM'il r-I\l'~ "'"e..eer ~, ':;11 ~o

',m ~;;o!.i"':l,'io 110.- Aiflili,lIlt.çnl:e U. 8itrtbolo!lAI-~. d:l "l ..~:"t~rt~ 'l"

El't.<'d'JI <:tiil I\nlt'ini!;l~:, ... ,;,ã.~ ~ ReeSl';fut:-"t'illç'\a. d", -::'hef,ilI dQ !'?~... t

Ex.u:::ut.ivel, õlnt::.arior~nt.1!l oc,"p!l.40 por ;t,lan Lllpart ~Qd.ri.o:1"'C"',

NOMUI ·IQ.R.IA RDI"'tA I\il.COV'nDB C:Ol!tJJO DI!': '$CUZIL.

",,,tri<:uhl AS (]!tl;?OI!i:!'-~. l'... r.1 .:>lltr:::'er ':) CllrqO ~l'I çç'r>i.~~i':) ~"

"s.h.t~n':l!! (I. !t{lllb.,i.o CAI-OS. d.ll SIlt:l:'fttllriOl de '!~":ltif' q.. ~"'i·

nisl:ra';Ão • 1l1ll""'~"'''''''ura..,5o. da c.".fi... do t'o-d""t ltx~c·J.~it'c::. .1:,,
t.lildor~ent. ocupao.o PQr lt;i,,,hotll1l1 'la Acau111 Carv'lllho. !lal:t'il:'ul"

:o" O'fl73l2-~. t:I eO""1dlin:i~!" ""'Dn.u:ada do -:::3r"Q _ C'OIIli'3iio dO!'!

lI'lIli3t:en""4l, simholG DAS-f. da _li,." Ser.:retar1.11

F'J1x:.n·'E01~

CXOHEMR. .c!;lmVlllid~at:001;;wde1C ~ ilQ"l'$1O M ;(.'03.
FlJ\,'It1O lORRES GALANO, Analista de Sililcma& e w.-tMoll. mntriell!:J- n~

~35JS.1. do ~atlJO em cpl1'lis!lâo de Gerenta, simbolo DAS--i.!Íl1 Centro ~
Pror.as!,amenlo de. Dados do Estado do Rio li!!' JarlOfffJ • PRtIDEIlJ. da
SetnlItJ1l11 rtEt EstaGo de CiénciaTacnologia o Il1(1'J~..
"mep·e·~tQ/2fr.l3

NOME'\~ BERNARDO r.ASs!!Rl UWRhOO, Al\ali~A tloe
S"r,~rtI:l.'l: e MMMos. 1MII'icufa o' 2935t2-g-.parali1lMer. rrxn vi:lrllt:'Jj'!! .t
r.onl:w ds 14 <1" l;lQ')'1"to de 2003•. a l3qO em eomiS~ã:J de-Gatenlit, sim~1o
Q1\8·7. do r:enlm Ije -rlc·:c!~3men(ode- Dados do Estada do fflQ de Janeiro·
moDER!, lja ~l1;1;qria tje Esl<!dQ de r;~nr:i~, Teerol~'!l ~ 11Itl'r.Çâo.
'!Iltenormrmte tX:up<'do ror FliNb T'O"es. GalSI'lO. F'nx:.. n" e-2'l.':'I2210'lQ0S

1100000EAa VINICIUS ESlMS SQRGES piJf" elfftlll'.com
Y~.COlllardtl01 de JetetnbrQ di! :zooJ.·ocaJg:Qem~lIt
1ts5l!!5:l0I, I5lrr1bOlo [lAS.1, di StçTlI\mtl'l \Sll' E-::tlPfto de P1~Io. Contrele
• GesIJO. anl~le 1XtI~ ror lJiz~ S!:bali~ SiMlI, l'I;ltficl.t\1l

,,' 0fI1t'6IJ3·P, ~.~E·'W5~

~--- ~-- -~~- - ~~-- -
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Publique-se, afaste-se o respectivo
suplente, a partir das 15h 15min. Ao Senhor
Diretor-Geral.

Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO

SETOR DE COME3USTíVEIS, .RELACIONADAS
COM ASONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS, MÁFIA,

ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA
DE LIMINARES (CPI - COMBUSTíVEIS)

REQUERIMENTO N° 1.112/03.
(DOSr. Deputado Carlos Santana)

Requer seja prorrogado o prazo de
funCionamento da Comissão por mais
sessenta dias.

Sr. Presidente,
Nos termo~do § 30 do artigo 35 do Regimento

Interno da Câmara dosDeputados, combinado com o
§ 20do artigo 50 da Lei na 1.579, de 18 de março de
1952, requeiroseja prorrogado o prazo de funciona
mento desta Comissão Parlamentar de Inquérito por
mais sessenta dias.

Justificação

Tendo em vistaa impossibilidade desta Comis
são Parlamentar de Inquérito concluir os seus traba
lhos no prazo estabelecido pelo Ato da Presidência
que a constituiu, sem ouvir convidados e testemu
nhasimportantes no processo de elucidação dos fa
tos que ensejaram a sua criação, entendonecessária
nova prorrogação.do prazo de.funcionamento desta
Comissão, por mais sessenta dias.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2003. 
Deputado Carlos Santana, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Chico Alencar e outros)

Requer a realização de sessão sole
ne no dia 11 de setembro deste ano, no
Plenário da Câmara dos Deputados, em
memória do Presidente chileno Salvador
Allende e demais vítimas do golpe militar
de 11de setembro de 1973.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Ex", nos termos do art. 68 do Regi

mento Interno, a realização de sessão solene no dia
11 de setembro deste ano, no Plenário da Câmara
dos Deputados, em memória do Presidente chilenO
Salvador AIIende e demais vítimas do golpe militar
ocorrido há trinta anos.

'11111

Justificação

Relembrar um outro 11 de setembro é preciso.
Em 1973, a até hoje frágil democracia latino-america
na sofreu rude golp~. Os corpos de cidadãos chilenos
boiando noHio ~ap()choeram testemunhas eloqüen
tes da barbárie que se cometia contra o governo
constitucional da UnidadePopular e contra a tradição
republicana e civilista daquele país andino.

A .morte do president~ Salvador Allende man
chou de sangue a história chilena, O poeta Pablo Ne
ruda, poucos dias depois do golpe, também partiu,
desgostoso comosrumos sombrios de sua amada
pátria, O compositor. e compositor e cantor Victor
Jara, outra vítima do terror militar de então, simboliza
a resistênQiaao obscurantismo que todo regime auto
ritário impõe;

Em reverência a todos os que, há 30 anos e ao
longo da.história, •lutaram contra todas as ditaduras, a
Câmara dos DeputadO$, como instituição de represen
taçãodo P?VOe~uardiãdas Hb~rdades democráticas,
deve reunir-seern sessão solene. Afinal, quem não se
lembra do passado está ameaçado de revivê-Io.

Sala das SElssões, 15de abril.de 2003. - Depu
tados Chico Alencar, (PT-RJ) - Maria José Mani
nha,(PT-DF).-1"Eln Valel'lte, (PT-SP) -Paulo. Rubem
Santiago, (PT-PE)- SahfadorAllende e demais víti
mas do golpe militar de 11 de setembro de 1973.

Defiro. Publique-se.
Ern: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO DE SESSÃO SOLENE
(Dos Deputados Nelson Pellegrino e Outras)

Senhor Presidente,
Requeremos, com base no artigo 68, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, a realização
de Sessão Solene destinada a realizar homenagem
póstuma à Ex-Deputada Federal Francisca Trindade.

Sala das Sessões, 29 de julho de 2003. - Depu~

tado Nelson Pellegrino, (Líder do PT).
Deputados - Chico Alencar - T,erezinha Fer

nandes - Maninha - Maria do Carmo - Maria do Ro
sário -Iriny Lopes - Fátima Borges - Walter Pinhe
iro - Mauro Passos -César Medeiros - Jorge Bittar
- Iara Bernardi - Maria Ângela - Luci Choinack

Defiro. Publique-se.
Em: 3~9-03. -João Paulo Cunha, Pre

sidente.



Requer a Convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados, para
homenagear todos os atletas brasileiros
que receberam premiações nos 14° Jo
gos Pan Americanos.
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REQUERIMENTO N° 1.050, de 2003 Jogos Pan-Americanos de 2003, realizado em Santo
Domingo, República Dominicana.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Marcelo Ortiz.

Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
Senhor Presidente:
O Deputado Ivan Ranzolin abaixo firmado, com

apoio regimental vem perante Vossa Excelência, com
a devida vênia, requerer que se digne a determinar a
realização de Sessão Solene com fundamento no art.
68 do Regimento Interno, para homenagear todos os
atletas que receberam premiações nos 14° Jogos
Pan Americanos em todas as modalidades e também
aos presidentes das Confederações do Desporto Bra
sileiro que participaram dos jogos.

Nesta sessão também deverá ser homenagea
do o Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e
membro do Comitê Olímpico Internacional, Carlos
Arthur Nuzman, pelos relevantes serviços prestados
ao esporte brasileiro e concedida a todos os homena
geados, a Medalha "Mérito Legislativo Câmara dos
Deputados", instituída pelo Ato da Mesa n° 16, de
1983.

O povo brasileiro, por meio da Câmara dos
Deputados, reconhece o esforço dos atletas e diri
gentes esportivos brasileiros no sucesso alcança
do nos 14° Jogos Pan Americanos, realizado em San
to Domingo, na República Dominicana.

Plenário Ulysses Guimarães, 12 de Agosto de
2003. - Ivan Ranzolin, Deputado Federal.

Jogos Pan-Americanos 2003.
Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Marcelo Ortiz)

Requer a convocação de Sessão So
lene da Câmara dos Deputados para o
mês de setembro de 2003.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa para o mês de setembro de 2003, a fim de
prestar homenagem aos Atletas que participaram dos

REQUERIMENTO N° 1.067, DE 2003
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer a realização de Sessão Sole
ne para comemoração da performance
dos atletas da delegação brasileira nos
Jogos Pan-Americanos de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelên
cia, ouvido o Plenário, a realização de sessão solene
em homenagem aos atletas que desempenharam ex
celente performance nos Jogos Pan-Americanos de
Santo Domingo - República Dominicana - em 2003.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR).

Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO
(Da Sr Mariângela Duarte)

Requer a convocação de sessão
solene da Câmara dos Deputados para
o dia 4 de setembro de 2003, às 10:00
Hs, com o intuito de homenagear os
Atletas do Brasil e o Comitê Olímpico
Brasileiro pelo brilhante desempenho
na 148 edição dos Jogos Pan America
nos, realizado em Santo Domingo, na
República Dominicana.

Senhor Presidente:

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa

, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta
Casa para o dia 4 de setembro de 2003, às 10:00
Hs, com o intuito de homenagear os Atletas do Bra
si� e o Comitê Olímpico Brasileiro pelo brilhante de
sempenho na 148 edição dos Jogos Pan America
nos, realizado em Santo Domingo, na República Do
minicana.
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Justificação

o desempenho dos atletas que brilhantemente
representaram o Brasil, que nunca teve tradição em
investir, maciçamente, no esporte coletivo, só refor
ça o imenso potencial de nosso povo, especialmente
daqueles. que têm vocação para o esporte e o atle
tismo, e,além de representar grande estímulo aos
nossos atletas, certamente delimitará a •história do
atletismo brasileiro em antes e depois dos Jogos
PanAmericanos de Santo Domingo.

Não fosse a importância do esporte como fator
de modelagem do caráter dos cidadãos e como ins
trumento que deve integrar a sua base educacional,
oexcelénte resultado publicamente reconhecido, ob
tido pela equipe brasileira no Pan Americano de
Santo Domingo, por si só seria suficiente para justifi
car uma homenagem· da Câmara dos Deputados
aos dedicados atletas a aos dirigentes do esportis
mo brasileiro.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputada Mariângela Duarte, PT/SP; Deputado
Henrique Fontana, Vice-Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 1.107/03
(Da Sra. Janete Capiberibe)

Requer convocação de sessão sole
ne da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Art. 68 do Regimento Interno desta Casa, a convo
cação de sessão solene para o dia 11 de setembro,
pela passagem dos 30 anos do golpe militar do Chi
le, do bombardeio do Palácio de la Moneda e do as
sassinato de Salvador Allende.

Sala das Sessões, 26 de Agosto de 2003. -
Deputada Janete Capiberibe.

Chileno Salvador Allende
Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 1.128/03
(Do Sr. Coronel Alves)

Requer a realização de sessão sole
ne em homenagem ao espolie brasileiro,

em particular ao atletas que participaram
do campeonato Pan-americano

Senhora Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, com a urgên

cia necessária, a realização de sessão solene em ho
menagem ao esporte brasileiro, em particular ao atle
tas que participaram do campeonato Pan-americano.

Justificação

Todos os brasileiro ficaram orgulhosos com a
participação nos jogos pan-americanos, uma vez que
batemos os recorde de medalhas.

Este momento não pode e não deve passar de
sapercebido pela Casa do Povo que é a Câmara dos
Deputados. Com certeza a Mesa Diretora saberá,
dentro do princípio da oportunidade, marcar esta ses
são para homenagear não somente os atletas do
Pan, mas também a todosos atletas do esporte brasi
leiro que anonimamente atuam em defesa do nosso
Brasil.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Coronel Alves.

Americanos 2003
Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 1.132/03

(do Sr. Inocêncio Oliveira)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro que seja reali

zada, no dia 10 de setembro de 2003, uma Sessão
Solene em homenagem póstuma às vítimas do aci
dente ocorrido na base de lançamento de Alcântara.

Sala das Sessões em, 2 de setembro de 2003.
Acidente ocorrido· no Centro de Lançamento de

Alcântara.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

Inocêncio Oliveira.

Defiro. Publique-se.
Em: 3-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente



Assinaturas Confirmadas

1 - AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)
2 - AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
3 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
4 - ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
5 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
6 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:183
Não Conferem:13
Fora do Exercício:O
Repetidas:44
lIegíveis:O
Retiradas:O

àestaApense-se

"Art. 14 .
§ 5° - O Presidente da República, os

Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, OS Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído por mais de doze meses no
curso dos mandatos, poderão ser reeleitos
apenas para o período imediatamente sub
seqüente; os que os houverem substituído
ou sucedido no curso dos mandatos por me
nos de doze meses poderão ser eleitos para
aqueles cargos, no período imediato e ree
leitos para o período imediatamente subse
qüente a este. "(NR)

Altera o § 5° do art. 14 da Constitui
ção Federal para disciplinar a elegibilida
de daqueles que substituírem ou sucede
rem o Presidente da República, os Gover
nadores de Estado e do Distrito Federal e
os Prefeitos para os cargos daqueles ti
tulares.

Despacho:
PEC-119/1999.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Emenda Constitucional n° 16, de 1997, intro
duziu, no País, o instituto da reeleição para os cargos
do Poder Executivo, nos três níveis da Federação.

Não foi suficientemente clara, no entanto, a reda
ção dada pela Emenda ao § 5° do art. 14 da Lei Maior,

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° Esta Emenda Constitucional altera o § 5°
do art. 14 da Constituição, para disciplinar a elegibili
dade, para os mesmos cargos, daqueles que substi
tuírem ou sucederem o Presidente da República, os
Governadores e de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos.

Art. 2° O § 5° do art. 14 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO no que diz respeito àqueles que sucedessem os titu-
N° 127, DE 2003 lares no curso dos seus mandatos.

(Do Sr. Antonio Joaquim e outros) Referiu-se o novo texto à possibilidade de reele-
ição dos sucessores, o que fez com que o entendi
mento da Justiça Eleitoral os igualasse aos titulares.
Mas, na verdade, com relação aos sucessores (por,
exemplo, a hipótese do Vice-Presidente que sucedes
se o Presidente, no curso de seu mandato), há uma
imprecisão técnica quando se aplica o termo reelei
ção, que os dicionários definem como eleição para o
mesmo cargo, o que, evidentemente, não pode ocor
rer com o Vice que sucede o titular. Segundo esse en
tendimento - equivocado, a nosso ver -, o sucessor
do ocupante de cargo do Poder Executivo poderia
concorrer uma vez, somente, no período imediata
mente subseqüente, ao cargo que passou a ocupar
como titular. Haveria, pois, uma situação desigual
quanto ao sucessor, visto que ao titular se permite o
exercício do cargo por dois períodos consecutivos (se
for reeleito, evidentemente), enquanto que o sucessor
somente poderia completar o mandato deste e con
correr ao cargo por apenas mais um período.

Para corrigir esta distorção, estamos oferecen
do a presente Emenda. Com a nova redação propos
ta, seriam somados os períodos em que houvesse
substituição e sucessão e, se fossem inferiores a um
ano, seria permitida a eleição do ocupante para o pe
ríodo imediato e sua reeleição para o período imedia
tamente subseqüente.

Na certeza de estarmos contribuindo para o
aperfeiçoamento do instituto da reeleição, esperamos
o apoio dos nossos Pares para esta iniciativa.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2003. 
Deputado Antonio Joaquim.

-----' ---------- -------- ------- ---- --------- --------- - ------
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7 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
8 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
9 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
10 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
11 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
12 - ANDRÉ ZACHAROW (POT - PR)
13 -ANíBALGOMES (PMOB-CE)
14 - ANN PONTES (PMOB - PA)
15 - ANSELMO (PT - RO)
16 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
17 c.. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
18-ANTONIOJOAQU1M (PP-MA)
19 -ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
20 - ARNON.E3EZERBA (PSDB - Cf)
21 - ÁTILA LIRA (PSDB - PI)
22 - AUGUSTO NAROES (PP - RS)
23 - BENEDITO DE URA (PP - AL)
24 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
25 - BONIFÁCIODE ANDRADA (PSDB - MG)
26 - CABO JOUC'(pSB - MG)
27 - CARLlTOflJ1~RSS (PT- SC)
28 - CARLOf) AU;JERT() LERÉIA (PSDB - GO)
29 - CARLOS N,'\DEH (pFL - RJ)
30 - CARLOS S~NTANA{PT - RJ)
31 - CELÇITA~INHEIRO (PFL - MT)
32 - CELSO RU?SO~AN~O cpp - SP)
33 - CÉSARBJ\f\JDEIflA (PFL - MA)
34 ~CÉSAR MEOEIROS(PT- MG)
35 - cLEON~NC>lOH?NSECA (PP - SE)
36 - CLEUBERGARNEI~O (PFL - MG)
37 - CLÓWSFEÇURY (PFL - MA)
38 - CoflIOLAf\JPSALES{PFL - BA)
39 - COSTAFERREI~A(PFL- MA)
40 -CUSTóOIO MATToS (PSOB - MG)
41 - OAR91.ÇOELHP(PFL - TO)
42 - Dp..RÇíSI9 PERoNDI (PMDB - RS)
43 - DELE;Y (pV -RJ)
44 - DILCE~S8ERAFICO (PP - PR)
45 - DR..FRANCI~GO GONÇALVES (PTB - MG)
46 - DR.~ÉLI() (PClT- SP)
47 - DR:.~It'Jo-rfl (PMDB - SP)
4a - DR. .F{IBJ\MAR 1LVES (PSB - MA)
49 - DH.R90P\.:F()f=lEREIRA (PDT - RR)
50 - EDMAFl~pREIRA (PL - MG)
51 - EDlJA~I)OBA~BOSA (PSDB -MG)
52 - EDl.J~BOO .GAMPOS{pSB - PE)
53 ~ ED4~~[)()c;4f\JHA(PMDB - RJ)
54 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)

55 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
56 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)
57 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
58 - EUSEU MOURA (PP - MA)
59 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
60 - ÉRICO RIBEIRO (PP - RS)
61. -FERNANDO DE FABINHO(PFL - BA)
62 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
63 - FRANCISCOAPPIO (PP- RS)
64 - FRANCISCO GARCIA (PP ~AM)

65 - FRANCISCORODRIGUES (PFL·- RR)
66 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)
67 - GASTÃO VIEIRA(Prv1DB- MA)
68 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
69 - GERALDO THAOEU (PPS ..;. MG)
70 - GiLBEHTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
71 - GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
72 - HELENILDO RIBEIRO {PSDB - AL)
73 - HERCULANO ANGHINETTI (pP - MG)
74 - HERMES~ARCIANELLO(PMDB - PR)
75 -IBRAHIM ABI-ACKEL (PP -MG)
76 - ILDEU ARA.UJO (PRONA- SP)
77 -INALDo.LEITÃO (PL-;PB)
78 - IVANHANZOLlN (PP - SC)
79 - JAIME MAR:nNS{PL- MG)
80 - JAIRBOLSONARO (PTB -HJ)
81 - JOÃO ALMEIPA{PSDB __ BA)
82 - JOÃO BATISTA (~FL - SP)
83 - JOÃO CAMPOS (PSDB -GO)
84 - JOf.() LE~O (PL;...BA)
85 - JOÃO fIJ1AT99 (PMDB- SC)
86 - JOÃO PIZZPLATTI(PP- SC)
87 - JOAQUIIy1 FRA.NCISC() (PTB - PE)
88 - JORGE ALBERTO (PMDB- SE)
89 -JOSÉ DIVINO (PMDB- RJ)
90 - JqSÉ UNHARES (pP- Cf)
91 - JOSÉ MlptÃ() (PTB ;... MG}
92 - JOSÉ RAJÃÍ) {P$DB -DF)
93 - JOSUÉ BEf\JGTl?ON (PTS - PA)
94 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
95 - JULIO CIESJ\A (f>F=L~ RI)
96 - JULIO DE~<:3I\DO (pPS- MG)
97 - JULlOL0P;S (PP __ RJ)
98 - KELLY MORAES (PTB - RS)
99 - LAVOISIERf\J1J.\IA(pSB - RN)
100 - LEANDR()V'~Sl.,l\~PMDB - GO)
101 - LEODE(3I\RTI$qoSKI (PP - SO)
102 - LE0NARDOMATTOS (PV - MG)
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103 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
104 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)

105 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
106- LUCIANO LEITOA (-)
107 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
108 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
109 - LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)
110 - LUIZ PIAUHYLlNO (PTB - PE)
111 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
112 - MANATO (PDT - ES)
113 - MANOEL SALVIANO (PSDB - CE)
114 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
115 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
116 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
117 - MARCOS ABRAMO (PFL - SP)
118 - MARCUS VICENTE (PTB - ES)
119 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
120 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
121 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
122 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
123 - MEDEIROS (PL - SP)
124 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
125 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
126 - MIRIAM REIO (PSB - RJ)
127 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
128 - MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ)
129 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
130 - NÉLlO DIAS (PP - RN)
131 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
132 - NELSON MEURER (PP - PR)
133 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
134 - NEUTON LIMA (PTB - SP)
135 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
136 - NILTON BAIANO (PP - ES)
137 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
138 - ODAIR (PT - MG)
139 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
140 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
141 - OSVALDO REIS (PMDS - TO)
142 - PAES LANDIM (PFL - PI)
143 - PASTOR REINALDO (PTS - RS)
144 - PAULO BAUER (PFL - SC)
145 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
146 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
147 - PAULO KOBAYASHI (PSDS - SP)
148 - PAULO ROCHA (PT - PA)
149 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
150 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
151 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)

152 - PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PRONA
SP)
153 - PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB

GO)
154 - REGINALDO LOPES (pT - MG)
155 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
156 - RICARDO BARROS (PP - PR)
157 - ROBÉRIO NUNES (PFL - BA)
158 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
159 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
160 - ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL)
161 - ROMEL ANIZIO (PP - MG)
162 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
163 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
164 - RUBINELLI (PT - SP)
165 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
166 - SARNEY FILHO (PV - MA)
167 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
168 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
169 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
170 - TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
171 - THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
172 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
173 - VIGNATIl (PT - SC)
174 - VITIORIO MEDIOLl (PSDB - MG)
175 - WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
176 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
177 - YEDA CRUSIUS (PSDB - RS)
178 - ZÉ LIMA (PP - PA)
179 - ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
180 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
181 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
182 - ZICO. BRONZEADO (PT - AC)
183 - ZONTA (PP - SC)

Assinaturas que não Conferem

1 - B. SÁ (PPS - PI)
2 - CARLOS MOTA (PL - MG)
3 - CARLOS WILLlAN (PSB - MG)
4 - DA. HELENO (PP - RJ)
5 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
6 -ITAMAR SERPA (PSDB - RJ)
7 - MICHEL TEMER (PMDB - SP)
8 - MORONI TORGAN (PFL - CE)
9 - NILTON CAPIXABA (PTS - RO)
10 - TATICO (PTB - DF)
11 - WASHINGTON LUIZ (PT - MA)
12 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
13 - ZÉ GERALDO (PT - PA)
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Assinaturas Repetidas

1 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
2 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)

3 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
4 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)

5 - ÁTILA LIRA (PSDB - PI)
6 ~ B. SÁ (PPS - PI)
7 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)

8 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)

9 - CARLOS NADER (PFL...; RJ) - (2x)

10 - OH. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)/(2x)

11 - OH. HIBAMAR ALVES (PSB - MA)
12 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
13 - ELlSEU MOURA(PP -MA)
14 - FERNANDODE FABINHO (PFL - BA)
15 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)

16 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)
17 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
18 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - (2x)

19 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)

20 - JAIME MARTINS (PL - MG)
21 - JOSÉ UNHARES (PP -CE)

22 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
23 - JULIO LOPES (PP ~RJ)

24 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
25 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
26 - LUCIANO LEITOA ( - )

27 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
28 - MARqONDESGADELHA (PTB - PB)
29 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
30 - NÉLlO DIAS (PP - RN)
31 - NILTON BAIANO (PP - ES)
32 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
33 - ODAIR (PT - MG)
34 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
35 - PAULOBAUER (PFL - SC)
36 - PAULO FEIJÓ(PSDB - RJ)
37 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
38 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
39 - SIMÃO 8ESSIM (PP- RJ)
40 - VALDENOR GUEDES (PP -AP)
41 - lONTA (PP - SC)
SECRETARIA - GERAL DA MESA

rlr"i'; 'I!I

Seção de Registro e Controle e de Análise de
Proposições

Ofício n.o 159/2003

Brasília, 14 de agosto de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado ANTONIO
JOAQUIM E OUTROS, que "Altera o § 5° do art. 14 da
Constituição Federal para disciplinar a elegibilidade
daqueles que substituírem ou sucederem o Presiden
te da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal eos Prefeitos para os cargos daque
les titulares", contém número suficiente de signatári
os, constando a referida proposição de:

183 assinaturas confirmadas;
013 assinaturas não confirmadas;
044 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, Ruthier De Sousa Silva,
Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 128, DE 2003

(Do Sr. Antonio Carlos Biscaia e outros)

Inclui artigos na Seção I do Capítulo
VII do Título 11I da Constituição Federal,
dispondo sobre o provimen1to de cargos,
empregos e funções de confiança na
Administração Pública direta, indireta e
fundacional, e dá outras providências.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1°. A Seção I do Capítulo VII do Título 111 da
Constituição Federal fica acrescida dos seguintes
artigos:

"Art. 37-A. É vedada, no âmbito da ad
ministração pública direta, indireta e funda
cional, de qualquer dos Poderes da União,
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, a nomeação ou designação para car
gos, empregos ou funções de confiança, de
cônjuge, companheiro ou parente, consan
güíneo ou afim, até o segundo grau ou por
adoção, dos respectivos titulares da prerro
gativa de nomeação ou de designação, in
clusive por delegação de competência, ou
de agente público que esteja diretamente
subordinado a esses titulares.

§ 1° Excetua-se do disposto no "caput"
o servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo ou emprego permanente no quadro
de pessoal do respectivo órgão ou entidade,
desde que observada compatibilidade entre
o nível de formação e qualificação do servi
dor com a função, emprego ou cargo de
confiança a ser exercido, vedado o exercício
de cargo, emprego ou função de confiança
subordinado a cônjuge, companheiro ou pa
rente, consangüíneo ou afim, até o segundo
grau civil.

§ 2° Excetua-se do disposto neste arti
go a relação de parentesco que venha a se
constituir após a nomeação ou investidura
no cargo, emprego ou função de confiança.

Art. 37-8. Aplica-se o disposto no art.
37-A aos cargos, empregos e funções de
confiança dos Poderes Executivo, Legislati
vo e Judiciário, do Ministério Público e dos
Tribunais de Contas, assim como das enti
dades da administração indireta, inclusive
empresas estatais e sociedades de econo
mia mista e quaisquer pessoas jurídicas que
utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem
ou administrem dinheiros, bens e valores
públicos:'

Art. 2° Aplica-se o disposto nos artigos 37-A e
37-8 da Constituição Federal, com a redação dada
por esta Emenda Constitucional, imediatamente, às
nomeações ou designações efetuadas a partir da
data de sua promulgação.

Parágrafo único. No prazo de noventa dias a
contar da publicação desta Emenda Constitucional,
serão exonerados os ocupantes de cargos, empregos
e funções de confiança cuja designação ou nomea
ção esteja em desacordo com o disposto nos art.
37-A e 37-8 da Constituição Federal.

Art. 3° São nulos os atos de nomeação ou desig
nação praticados em desacordo com o disposto nos
art. 37-A e 37-8 da Constituição Federal, com a reda-

ção dada por esta Emenda Constitucional, importan
do a sua desobediência em ato de improbidade admi
nistrativa, nos termos do § 4° do art. 37 da Constitui
ção Federal.

Parágrafo único. Constatada a nomeação ou de
signação de parentes em situação de fraude ao dis
posto nos art. 37-A e 37-8 da Constituição Federal, ou
com desvio de finalidade, por meio da utilização de
cargos subordinados a outros agentes públicos de ní
vel equivalente ao que determina a vedação, será
imediatamente declarada a sua nulidade por ato da
autoridade competente, sem prejuízo das sanções ci
vis e penais cabíveis, configurando crime de respon
sabilidade o descumprimento do disposto neste pará
grafo.

Art. 4° Esta Emenda entra em vigor na data da
sua publicação.

Justificação

As alterações propostas pela presente Emenda
Constitucional foram objeto de proposição do Deputa
do José Dirceu (PEC 549/2002), atualmente Ministro
de Estado Chefe da Presidência da República, arqui
vada em 31 de janeiro de 2003.

A proposta contempla os anseios da sociedade
brasileira avançando na moralização do provimento
de cargos públicos. Pretende"se, desse modo, esta
belecer restrições à conduta dos agentes políticos e
administradores públicos, impedindo a prática do ne
potismo.

A atuação do Estado deve dar-se sempre dentro
de limites informados por um universo de princípios
destinados a assegurar a prevalência do público so
bre o privado, e a orientar a Administração Pública na
sua atividade concreta e imediata para a consecução
dos interesses coletivos.

Nesse sentido, uma Administração que preten
de ser competente e é orientada por princípios como
o da moralidade e o da legalidade, não pode conviver
com a existência de favoritismos sem critério, que
protegem certos indivíduos por apresentarem relação
de parentesco com quem os beneficia.

A prática do empreguismo discricionário, mes
mo em se tratando de cargos comissionados, viola o
princípio constitucional da moralidade, uma vez que
se revela injusta e desonesta para com outros indiví
duos que mereceriam o cargo.

O nepotismo constitui prática não aceita em
Estados Democráticos. Democracia pressupõe igual
dade de tratamento e de oportunidades a todos os ci-

--~ -------------_~--------------- --------.-
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dadãos, o que é incompatível com a existência de pri
vilégios para alguns poucos.

A Constituição Federal de 1988 incorporou
dois pressupostos·. básicos, a serem considerados
na estruturação a~ministrativae naorganização dos
quadros de pessoal, em relação aos cargos comissi
onados.

Oprirneiro deles diz respeito à inexigibi'idade de
concl.Jr~opúblicopara acesso a esses cargos (art .37,
" da CF); o segundo, à preferência, no seu provimen
to, para servidoresoçupantes de cargo de carreira
técnica ou profissional (art. 37, V da CF).

Anovaredação dadaao art. 37, V,da Consti
tuição pela Emenda Constitucionalno 19, aperfei
çoou o comando, assegurando exclusividade para
oservid9r de carr~irano provimento de funções de
confiança, enquant() manteve a nElcessidade de lei
para definir os casos, condições e percentuais mí
nimoselllque os cargos ,em c()missão, destinados
apenas .~s atribuições de direção, chefia e asses
soramento, deverão ser preenchidos por servido
res de Carreira.

Além dessanorma geral, de intenção moraliza
dora, vigoradesde dezembro de 1990, na esfera fede
ral, oart. 117 datei n°8.112, proibindo ao servidor,
em seu inciso VIU, "manter sob sua chefia imediata,
em cargo ou função de confian~a,. cônjuge, compa
nheiro ou parente até o segundo grau civil". Embora
dirigido ao~ervidorpúblico,esta ~orma tem aplicação
em relaçã9 também aos agentes políticos, ou pelo
menosdeveriapautar ac()ndutados dirigentes políti
cos. No entanto,. naprática, ela tem sido ignorada.

o artIgo 10 d~Lei n09.42t~de24de dezembro
de 1996, veda a nomeação ou designação, para car
gos em comissãoefunçõel;de confi~nça,de cônjuge,
comp~nhekb o~ p~rente até o terceir9grau, inclusive,
dosrespectivos membros ou juiz.es vinculados, exce
t() se fors~rviqor ()cupante de cargo de provimento
efetivo d~l>. carrei~ªs judiciárias, sendo que nesse
caso a vedaç~o é restritaà nomeação ou designação
para serv.ir junto aO m~gistrado que determinar a in
comp~tibilidade.Na\Jerdage, aLei., 9uetemaplicação
em todo o Judici*i9 federal;ªpenasgener~lizouuma
regra que já constaVa do Regimento Interno do STF
desde 1989..Contudo, suavalid~de foi limitada ape
nas para,asl1omElaçi:S~sposteriores à data do início
de suavi~ência, Ame~mar~grafoi estendida ao Mi
nistérioPúpl~coda Uniãopela Lei n° 9.953, de 4 de ja-
neirode2000. ... ... .

No âmbito dos Estados, as constituições es
taduais e leis ordinárias têm tratado do assunto, e
em alguns casos, estabelecido regras mais preci-

sas com vistas a assegurar espaços mínimos à
participação doservidor público na gestão superi
ore assegurar a democratização dos espaços de
cisórios, limitando o uso discricionário dos cargo
em comissão.

Poucas vezes •. na .h.istória .republicaria deste
País criou-se uma expectativa tão sólida de mudan
ça. Neste contexto, insere-se o desejo de quevelhas
e condenáveis práticas existentes na gerência da
máquina administrativa •... também acabem, .dentre
elas onepoUsmoe o eTpreguismo. Esse é, portanto,
um m9mento,único. para 9ue sejam redobrados os
esforços no ,sentido de aprovação de dispositivos
com aplicação geral 9ueestabeleçam restrições à
conduta dosag~ntespoHticos e administradorespú
blicos acostumados à prática do nepotismo. A pre
sente Proposta de Emenda Constitucional pretende
constituir-se. numa proposição com .. esse objetivo,
garantido a aplicação uniforme, em todo o País, de
uma disposiçãomoralizadora do provimento de car
gos em comissão.

Assim, moralizadora, e adequada aosprincípios
da Constituição Federal e aos princípios gerais do Di
reito Administrativo, a propostaern questão tem con
dições plenas ~e atender ao clamor popular semen
gessara Administração. Merece, por isso, aprovação
e implementação imediatà; superando-se de modo
definitivo os víci?s d~correntes donepotismoe do di
entelismo no âmbito da Administração Pública· em
todo o Brasil.

Sala das Sessões, 6 de agosto 2003. - Antonio
Carlos Biscaia, Deputado Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:174
Não Conferem:6
Fora do Exercício:O
Repetidas:1
lIegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas
1 - ADÃO PRETTO (PT - RS)
2 - AFFONSO CAMARGO (PSDB - PH)
3 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
4 - ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
5 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
6 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
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7 - ALEXANDRE SANTOS (PP - RJ) 52 - DRA. CLAIR (PT - PR)
8 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ) 53 - DURVAL ORLATO (PT - SP)
9 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP) 54 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
10 - ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE) 55 - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE)
11 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ) 56 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
12 - ANGELA GUADAGNIN (PT - SP) 57 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
13 - ANSELMO (PT - RO) 58 - ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)
14 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) 59 - ENÉAS (PRONA - SP)
15 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) 60 - FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)
16 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) 61 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
17 - ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - 62 - FERNANDO GABEIRA (PT - RJ)

BA) 63 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
18 -ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) 64 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
19 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE) 65 - GIACOBO (PL - PR)
20 - ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP) 66 - GILMAR MACHADO (PT - MG)
21 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB- SP) 67 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)

22 - ARY VANAZZI (PT - RS) 68 - GUILHERME MENEZES (PT - BA)
23 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR) 69 - HÉLIO ESTEVES (PT - AP)
24 - ÁTILA LINS (PPS - AM) 70 - HENRIQUE AFONSO (PT - AC)

25 - AUGUSTO NARDES (PP - RS) 71 - HENRIQUE FONTANA (PT - RS)
26 - B. SÁ (PPS - PI) 72 - IARA BERNARDI (PT - SP)
27 - BABÁ (PT - PA) 73 - IBRAHIM ABI - ACKEL (PP - MG)

28 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE) 74 -ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
29 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG) 75 -INÁCIO ARRUDA (PCdeB - CE)
30 - CABO JÚLIO (PSB - MG) 76 - IRINY LOPES (PT - ES)
31 - CARLlTO MERSS (PT - SC) 77 - IVAN VALENTE (PT - SP)
32 - CARLOS ABICALlL (PT - MT) 78 - IVO JOSÉ (PT - MG)
33 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO) 79 _ JAIME MARTINS (PL - MG)

34 - CARLOS MOTA (PL - MG) 80 _ JAIRO CARNEIRO (PFL - BA)
35 - CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP) 81 - JAMIL MURAD (PCdeB - SP)
36 - CARLOS SANTANA (PT - RJ) 82 _ JOÃO ALFREDO (PT - CE)
37 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG) 83 _ JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
38 - CHICO ALENCAR (PT - RJ) 84 _ JOÃO FONTES (PT _ SE)
39 - COLBERT MARTINS (PPS - BA) 85 _ JOÃO GRANDÃO (PT .,.- MS)
40 - COLOMBO (PT - PR) 86 _ JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP)
41 - CORONEL ALVES (PL - AP) 87 _ JOÃO LEÃO (PL - BA)
42 - DARCI COELHO (PFL - TO) 88 _ JOÃO MAGNO (PT - MG)
43 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) 89 _ JORGE ALBERTO (PMDB - SE)
44.,.- DAVI ALCOLUMBRE (PDT -AP) 90 _ JORGE BITTAR (PT - RJ)
45 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP) 91 _ JORGE BOEIRA (PT - SC)
46 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP) 92 _ JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
47 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG) 93 - JOSÉ MENTOR (PT - SP)
48 - DA. HELENO (PP - RJ) 94 _ JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
49 - DA. HÉLIO (PDT - SP) 95 _ JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
50 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) 96 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
51 - DR. ROSINHA (PT - PR) 97 - JOSIAS GOMES (PT - BA)



Assinaturas Repetidas

1 - GIACOBO (PL - PR)
SECRETARIA - GERAL DA MESA

1 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
2 - JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
3 - MANINHA (PT - DF)
4 - MORONI TORGAN (PFL - CE)
5 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
6 - ROBSON TUMA (PFL - SP)
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98 - JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ) 143 - PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)
99 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG) 144 - REGINALDO GERMANO (PFL -- BA)
100 - LEONARDO MONTEIRO (PT - MG) 145 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
101 -UNDBERG FARIAS (PT - RJ) 146 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
102 - LUCI CHOINACKI (PT - SC) 147 -ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
103 - LUCIANA GENRO (PT - RS) 148 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
104 - LUCIANO ZICA (PT - SP) 149 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
105 - LUIZ ALBERTO (PT - BA) 150 - RUBENS OTONI (PT - GO)
106 -LUIZANTONIO FLEURY (PTB - SP) 151 - RUBINELLI (PT - SP)
107 - LUIZ BASSUMA (PT - BA) 152 - SANDRO MATOS (PMDB - RJ)
108-LUIZ COUTO (PT - PB) 153 _ SARNEY FILHO (PV _ MA)
109. -LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP) 154 _ SELMA SCHONS (PT _ PR)
110 -LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) 155 _ SÉRGIO MIRANDA (pCdoB- MG)
111 -LUIZA ERUNDINA (PSB - SP)
112-MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA) 156 - SIGMARINGA SEIXAS (PT - DF)
113-MARCELO ORTIZ (PV- SP) 157 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
114 -MARIA DOCARMOLARA (PT - MG) 158- TARCISIOZIMMERMANN (PT -- RS)
115 - MARIA DOROSÁRIO (PT - RS) 159 - TELMA DE SOUZA (PT - SP)
116 - MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP) 160 - TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
117 - MAURíCIORANDS(PT -PE) 161 - VALDEMAR COSTA NETO (PL·- SP)
118 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 162 - VANDER LOUBET (PT - MS)

119- MAURO PASSOS (PT -SC) 163- VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoS -AM)
120 - MEDEIROS (PL - SP) 164 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
121 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) 165 - VICENTINHO(PT - SP)
122 -.fII10ACIR MICHELETTO(PMDB - PR) 166 - VIGNATTI (PT - SC)

123 -NELSON BORNIER(PMDB - RJ) 167 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
124 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 168 - WALTER PINHEIRO (PT - BA)

125 - f\iEUCIMAR FRAGA (PL - ES) 169 - WASHINGTON LUIZ (PT - MA)
126 - NEYDE APARECIDA (PT - GO) 170 - WASNY DE ROURE (PT - DF)
127 - NILSON MOURÃO (PT - AC) 171 - YEDA CRUSIUS (pSDB - RS)
128 -ODAIR(pT - MG) 172 - ZÉ GEAALDO(PT- PA)
129 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS) 173 _ ZEZÉU RIBEIRO (PT _ BA)
130 - ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP) 174 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

131 - PAES LANDIM (PFL - PI) Assinaturas que não Conferem
132 - PATRUSANANIAS (PT - MG)
133 -PAULO AFONSO (PMDB - SC)
134 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
135 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
136- PAULO MAGALHÃES (PFL - BA)
137 - PAULO PIMENTA (PT - RS)
138 - PAULO ROCHA (PT - PA)
139 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
140 - PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
141 -f;)OMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
142 - PROFESSOR IHAPUAN TEIXEIRA (PRONA 
SP)

'TIl
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Seção de Registro e Controle e de Análise de
Proposições

Ofício n.o 164/2003

Brasília, 18 de agosto de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna De Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Antonio
Carlos Biscaia e outros, que "Inclui artigos na Seção
I do Capítulo VII do Título 111 da Constituição Fede
ral, dispondo sobre o provimento de cargos, empre
gos e funções de confiança na Administração Públi
ca direta, indireta e fundacional, e dá outras provi
dências", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:
174 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;
1 assinatura repetida.

Atenciosamente, Ruthier de Sousa Silva, Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 129, DE 2003

(Do Sr. Maurício Rands e outros)

Altera o art. 37 da Constituição Fe
deral estendendo o direito à negociação
coletiva aos servidores públicos.

Despacho:À Comissão De Constitui
ção E Justiça E De Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do.Plenário.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O art. 37 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37 .
VI - são garantidas ao servidor público

civil, a livre associação sindical e a negocia
ção coletiva, devendo a hipótese de acordo
decorrente desta última ser aprovada pelos
respectivos Poderes Legislativos".

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data da sua publicação.

- ------- ------

Justificação

O ordenamento constitucional de 1988 trouxe
avanços nas relações entre os servidores e a admi
nistração pública. Introduziu o direito à sindicalização
antes vedado pela CLT. Assegurou o direito de greve
antes proibido pelo art. 162 da carta constitucional
anterior. Ficou a meio caminho, todavia. Deixou de
consagrar o direito à negociação coletiva, tal como o
fazem as constituições de países democráticos como
os EUA, o Reino Unido, a Itália e a Espanha.

Trata-se de contradição que não resiste sequer
à lógica do sistema. Como esclarece a Organização
Internacional do Trabalho através de sua Convenção
151, ainda não ratificada pelo Brasil, os direitos de
sindicalização e de greve estão intrinsecamente vin
culados ao direito à negociação coletiva. A associa
ção sindical visa à proteção dos interesses dos servi
dores que, para tanto, podem até mesmo recorrer à
paralisação coletiva dos serviços, segundo o modelo
constitucional de 1988. Mas para defender seus inte
resses, sobretudo as condições da prestação de ser
viços, imprescindível se faz que eles possam negoci
ar coletivamente com a contra-parte. Que, no seu
caso específico, é a administração pública.

A tradição de nosso direito administrativo é a de
que o direito à negociação coletiva seja negado aos ser
vidores públicos. O argumento é o de que as despesas
que o procedimento acarreta, mormente às relativas ao
aumento de vencimentos, envolvem a iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo. É o que está expresso no
art. 61, § 1°, I, a. A matéria, para a doutrina conservado
ra tradicional, teria a iniciativa privativa do Executivo e
teria que ser aprovada pelo Legislativo. Estaria assim
preservada a competência do Legislativo para aprovar
em última instância despesas que serão realizadas com
os recursos da população.

Para esses, o raciocínio acima explicitada seria
óbice insuperável ao direito de negociação dos servi
dores. Ocorre que é possível compatibilizar os dois
princípios, a saber, a prática da negociação como co
rolário dos direitos de sindicalização e de greve, por
um lado, e a iniciativa privativa do Executivo para ob
ter do Legislativo a autorização das despesas que
honrarão o acordado.

Esta mesma aparente contradição foi superada
já em 1980 no Ordenamento Italiano. Naquele ano foi
aprovada a famosa Legge Quadro 83, que instituiu o
procedimento na administração pública. O modelo
adotado estabeleceu que a administração e os sindi
catos de servidores devem negociar uma 'hipótese de
acordo'. Depois de submetida à Corte de Contas e ao
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Gabinete Ministerial, a 'hipótese de acordo' é remeti
da ao Parlamento que, em nome do povo, aprova o
seu conteúdo através da edição de uma lei. Procedi
mento similar é adotado pelo modelo espanhol, para
ficar em dois ordenamentos jurídicos de tradição ro
manística como a brasileira.

É nestapersp6Ctiva que se enquadra a proposi
ção que ora trazemos ao Congresso Nacional. Coeren
te com a Doutrina da 01T, sobretudo a Convenção 151
que recomenda a negociaçãocoletiva no serviço públi
co, a proposta re~peita a iniciativa do Executivo ea
competência última do Legislativopara autorizardes
pesas. Ao mesmotempo, dá conseqüência aos institu
tos da sindicalização e da greve que foram estendidos
aos servidores públicos pelo constituinte de 1988.

Fundad?~nestesprincípios, podemos lembrar a
recente experiência da Prefeitura. do Recife desde
2001, datada posse do Prefeito.João.Paulo,do PI. Vi
sando democratizar as .• rela9ões com os. servidores,
aquele governo municipal introduziua Mesa Perma
nent<r de Negociações.A.lén'l da n~gociaçãoprincipal
celebrada anualmente na data-base •dos servidores,
ficou assegurado um canaLpermanente para discus
sãodas n~ivindicêlçõestjofuncionalismo,garantida a _
mais ampla tran~parênci? sobre os dados administra
tivose financeiro~ do município.() resultado é que
desde oiníciodo~ovoQoverno, élpe~ar dos constran
gimentosdá.teideHesponsabilidade Fiscal e da pró
pria dificuldade orçamentária da cidade, a relação
comos servidorestem sido pautada por uma recupe
raçãogra~u?1 dq poder aquisitivo d()s vencimentos e
pelo respeit0n'lútuofundado na discussão e no en
tendimentC? e~treas parte~. É esta experiência que
pode. ser fapilitada pelêl n'ludança constitucional ora
proposta; viabHi~?lld?él. s~aêlmpliação .ern todas as
esferas dêl.administrélção púplic~ brasileira.

Len'lbréln'l~ainda da ••.atitude do Excelentíssimo
Senhor Pr~i?entedélHepúplif<3fLui~lnácio Lula da Sil
va, que nã?~elin'lit?ua..êlpe~as oferecer um reajuste
aos servidprEls públicos féderais,méls também constitu
indo um grl.lpo eIlVolv~~d? y~dosn'lini~tério~ e a rElpre
sentação cios sEl~id?r~públip9sfederais para umdiá
logo permêlnE3ntea r7speito~êls relações de trabalho.
Fato este inéditopar~ ~~neg9ciaçõesfuturas.

Éim~9rtantE3 ~E3ssa.ltar9ueas Ilegociações são
mecanismosdeci~iY9spara.a.cqnqLJista daestabilida
de soci~l, obj,~tiva.lld;oêlsm~lh9rescondiçõ.espara o
poderexec~ti"9E3~ra~E3nd9 ~atisfação êloS .~ervidores
que,porponseqq~~ci~,traduzirãoem melhoria do
serviço,.público~p?p~lação.

Sala?a~~es~qE3s,~deag?sto de 2003.- Depu
tado Vicentinho...;.Deputado Maurício Rands.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 184
Não Conferem: 19
Fora do Exercício: 3
Repetidas: 30
Ilegíveis: O
Retiradas: O

Assinaturas Confirmadas
1 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
2 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
3 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
4 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
5 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
6 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
7 - ANGELA GUADAGNIN(PT - SP)
8 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
9 ..,.. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
10 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
11 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
12 -ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP)
13 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
14 - ARY VANAZZI (PT - RS)
15 -ÁTILA LIRA (PSDB - PI)
16 - B. SÁ (PPS - PI)
17 - BABÁ (PT - PA)
18 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
19 -BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
20 - BISPORODRIGUES (PL - RJ)
21 - CABO JÚLIO (PSB - MG)
22 - CARLlTO MERSS (PT - SC)
23 - CARLOS MOTA (PL - MG)
24 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
25 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)

26 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
27 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)
28 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
29 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
30 - COLOMBO (PT- PR)
31 - DARCI COELHO (PFL - TO)
32 - DAVI ALCOLUMBRE (pOr ~ AP)

33 - DEVANIR HIBEIRO(PT - SP)
34 - DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)
35 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
36 - DA. HÉLIO (por - SP)
37 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
38 - DA. ROSINHA (PT - PR)
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39 - DRA. CLAIR (PT ~ PR)
40 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
41 - EDSON DUARTE (PV - BA)
42 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
43 - EDUARDO SEABRA (PTB - AP)
44 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
45 - ENIO BACCI (PDT - RS)
46- ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
47 - FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)
48 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
49 -' FERNANDO FERRO (PT - PE)
50 - FERNANDO GABEIRA (PT - RJ)
51 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
52 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
53 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
54 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
55 - GILBERTO KASSAB (PFL - SP)
56 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
57 - GILMAR MACHADO (PT - MG)
58 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
59 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
60 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
61 - GUILHERME MENEZES (PT - BA)
62 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
63 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
64 - HENRIQUE FONTANA (PT ~ RS)
65 - HERCULANO ANGHINETTI (PP - MG)
66 - IBRAHIM ABI - ACKEL (PP - MG)
67 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
68 - INÁCIO ARRUDA (PCdeB - CE)
69 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
70 - INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)
71 - JAIME MARTINS (PL - MG)
72 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
73 - JAMIL MURAD (PCdeB - SP)
74 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
75 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
76 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
77 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
78 - JOÃO MAGALHÃES (PTS - MG)
79 - JOÃO MAGNO (PT - MG)
80 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
81 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
82 - JOÃO TOTA (PP - AC)
83 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR)
84 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
85 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)

86 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
87 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
88 - JÚLIO DELGADO (pPS - MG)
89 - LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
90 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
91 - LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
92 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
93 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
94 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
95 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
96 - LUCIANA GENRO (PT - RS)
97 - LUCIANO LEITOA (PDT - MA)
98 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
99 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
100 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)
101 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP)
102 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
103 - MANATO (PDT - ES)
104 - MANINHA (PT - DF)
105 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
106 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
107 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
108 - MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS)
109 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
110- MARINHA RAUPP (PMDB - RO)
111 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
112 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
113 - MAURO PASSOS (PT - SC)
114 - MEDEIROS (PL - SP)
115 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
116 - MILTON MONTI (PL - SP)
117 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
118 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
119 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
120 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
121 - NELSON MEURER (PP - PR)
122 - NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
123 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
124 - NEUTON LIMA (PTB - SP)
125 - NEYDE APARECIDA (PT - GO)
126 - NILSON MOURÃO (PT - AC)
127 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
128 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
129 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
130 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
131 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
132 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
133 - PAES LANDIM (PFL - PI)

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



Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 - CARLOS NADER. (PFL - RJ)
2 - NARCISO MENDES. (PPB - AC)
3 - REMI TRINTA (PL - MA)

Assinaturas que Não Conferem
1 - ADÃO PRETTO (PT - RS)
2 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
3 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTS - MG)
4 - DA. HELENO (PP - RJ)
5 - EDUARDO PAES (PSDS - RJ)
6 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
7 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
8 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
9 - JÚNIOR SETÃO (PPS - AC)
10- LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)
11 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
12 - MILTON CARDIAS (PTS - RS)
13 - NEUCIMAR FRAGA (PL ~ ES)
14 - PASTORAMARILDO (PSB - TO)
15 - RUBINELLI (PT - SP)
16 - TATICO (PTB - DF)
17 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
18 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PS)
19 - ZÉ GERALDO (PT - PA)

Assinaturas Repetidas
1 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
2 - CLEUSER CARNEIRO (PFL - MG)
3 - DA. RIBAMAR ALVES (PSS - MA)
4 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
5 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
6 - FERNANDO GONÇALVES (PTS - RJ)
7 -INALDO LEITÃO (PL~ PB)
8 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
9 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
10 - JOÃO MAGALHÃES (PTS - MG)
11 - JOSÉ MILlTÃO (PTS - MG)
12 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
13 - LOSSE NETO (PSDS - SP)
14 - MANINHA (PT - DF)
15 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
16 - MILTON MONTI (PL - SP)
17 - MOACIR MICHELEnO (PMDB - PR)
18 - MOACIR MICHELEnO (PMDB - PR)
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134 - PASTOR FRANKEMSERGEN (PTB - RR) 182 - ZÉ GERARDO (PMDS -GE)
135 - PASTOR PEDRO RISEIRO (PMDS - CE) 183 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
136 - PASTOR REINALDO (PTS - RS) 184 - ZEQUINHA MARINHO (PTS - PA)
137 - PATRUS ANANIAS (PT - MG)
138 - PAULO BALTAZAR (PSS - RJ)
139 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
140 - PAULO FEIJÓ (PSDS - RJ)
141 - PAULO KOSAYASHI (PSDS - SP)
142 - PAULO MARINHO (PL - MA)
143 -PAULO ROCHA(PT - PA)
144 - PAULO RUSEM SANTIAGO (PT - PE)
145 - PEDRO CHAVES (PMDS - GO)
146 - PEDRO CORRÊA (PP - PE)
147 - PEDRO FERNANDES (PTS - MA)
148 ~ PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
149 - POMPEO DE MAnos (PDT - RS)
150 - PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)
151 - RAFAEL GUERRA(PSDS - MG)
152 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
153 - REINALDO. SETÃO (PL - HJ)
154 - R~NATO CASAGRANDE (PSS - ES)
155 - RICARDO IZAR (PTS - SP)
156 - RÓBERTOGOUVEIA (PT - SP)
157 - ROBERTO JEFFERSON (PTS - RJ)
158 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
159 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
160 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
161 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
162 - RONIVON· SANTIAqO (PP - AC)
163 - RUSENS OTONI (PT - GO)
164 - SALVADOR ZIMBALDI (PTS - SP)
165 - SELMA SCHONS (PT - PR)
166 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
167 - SEVERIANOALVES (PDT - SA)
168 - SILAS CÂMARA (pTS - AM)
169 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)
170 - VANDE:RLEI ASSIS (PRONA - SP)
171 - VICENTE ARRljDA (PSDS - CE)
172 - VICENTINHO (PT - SP)
173 - VIGNATTI (PT - SC)
174 - VILMAR ROCHA (PFL - GO)
175 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
176 - WAGNER LAGO (PDT - MA)
177 - WALTERPINHEIRO (PT - BA)
178 - WASNYDE HOURE (PT - DF)
179 - WELlNTON FAGUNDES (PL - MT)
180 - WILSON. SANTOS (PSDS - MT)
181 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)

'l1IIIIl
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19 - NARCISO MENDES (PPS - AC)
20 - PHILEMON RODRIGUES (PTS - PS)
21 - RAFAEL GUERRA (PSDS - MG)
22 - RICARDO IZAR (PTS - SP)
23 - ROSERTO JEFFERSON (PTS - RJ)
24 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
25 - SEVERIANO ALVES (PDT - SA)
26 - SILAS CÂMARA (PTS - AM)
27 - TATICO (PTS - DF)
28 - VICENTE ARRUDA (PSDS - CE)
29 - WLADIMIR COSTA (PMDS - PA)
30 - ZÉ GERALDO (PT - PA)

Ofício n° 162 I 2003

Srasília, 15 de agosto de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Maurício
Rands e E OUTROS, que "Altera0 art. 37 da Constitu
ição Federal estendendo o direito à negociação coleti
va aos servidores públicos:', contém númerosuficien
te de signatários, constando a referida proposição de:

184 assinaturas confirmadas;
19 assinaturas não confirmadas;
3 deputados licenciados;
30 assinaturas repetidas;

Atenciosamente, Ruthier De Sousa Silva,
Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 130, DE 2003

(Do Sr. José Sorba e outros)

Dá nova redação a duas alíneas do
inciso VI, do artigo 14, do capítulo IV, da
Constituição Federal.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° As alíneas c e d do inciso VI, do artigo 14,
do capítulo IV, da Constituição Federal passam a vi
gorarcom a seguinte redação:

"Art.14 ..
Vi .
c) dezoito anos para Deputado Fede

ral, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,
Vice-Prefeito e Juiz de Paz;

d) dezesseis anos, desde que emanci
pado, para Vereador. (NR)"

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

Justificação

A lei civil brasileira foi modificada para reduzir
a idade a partir da qual reconhece-se a maioridade.

Não vejo razão para que esta nova realidade
não se aplique, também, ao processo eleitoral.

Peço o apoio de meus pares.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado José Borba

Ementa

Dá nova redação a duas alíneas do inciso VI, do
artigo 14, do capítulo IV, da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas: 182
Não Conferem: 6
Fora do Exercício: 1
Repetidas: 36
Ilegíveis: O
Retiradas: O

Assinaturas Confirmadas

1 -ABELARDO LUPION (PFL-PR)
2 - ADÃO PRETTO (PT - RS)
3 - ADELOR VIEIRA (PMDS - SC)
4 - AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)
5 - AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
6 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
7 - ALEXANDRE CARDOSO (PSS - RJ)
8 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
9 - ANDRÉ LUIZ (PMDS - RJ)
10 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
11 - ANSELMO (PT - RO)
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12 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
13 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
14-ANTONIOJOAQUIM (PP-MA)
15 - ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP)
16 - ARN9N BEZERRA (pSDB - CE)
17 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
18- ÁTILA LIRA (PSDB- PI)
19 -B. SÁ (PPS-PI)
20 -BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
21 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
22 - BONIFÁCIO,DEANDRADA (PSDB - MG)
23 - CARLlTO MERSS (PT - SC)
24 - CARLOSMOTA (PL - MG)
25 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
26 - CARtOS SqUZA{PL- AM)
27 - CELSO RUqSOMANNO (PP - SP)
28 - CÉSAR MEDEIROS(pT - MG)
29 - CHICO DAPRINCESA(PL- PR)
30- CIRQNOGUEIRA (PFL - PI)
31 - CLÁUDIOMAGRÃo.(F'PS e- SP)
32 - CLEUBER CARN§'fiO(PFL - MG)
33 - COLaERT MARTINS (PPS - BA)
34 - CONFÚCI0Kt10URA.(PMDB - RO)
35 - GOSTA FERREIRA (PFL -MA)
36 - C\JS,.OOlO NlATT09 (PSDB - MG)
37 - DARCI COELHO (PFL - TO)
38 - DELE\' (PV-.RJ)
39 - DEV7\.NIRRI~.EIRO (PT - SP)
40 - DllCEUSPEBAFICO (PP - PR)
41 - DIMASHAMj\LHO (PPS- SP)
42 - DR.. EVILÁSI() (pSB- SP)
43 - DA. FRANCI§CO GONÇALVES (PTB - MG)
44 - DA. H~L10(pDT - SP)
45 - DRROSINflf\. (PT - PR)
46 - EpIS~f'JI;\NpRINO(PMDB - SO)
47 - EpMAR':'10REIRA(PL- MG)
48 - E[)lJ~RD()CAMPOS (PSB - PE)
49- EDtJARp()~I.Jf\JHA(PMDB - RJ)
50- EPUARDO§CIAfiRA (PFL - PR)
51 - EpUAF{DP§EI:\.E3RA{PTB - AP)
52 - ELj.\INEC9§TA(PTB - RJ)
53 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
54 - EUSEHRESENDE (PFL- MG)
55 - ENIOBACCI(PDT - RS)
56 - Ef\jIVALD() RIBEIRO (PP - PB)
57 - FÉLIX ~END'ONÇA (PTB - BA)
58 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)

59 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
60 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
61 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
62 - GEDDELVIEIRALlMA (PMDB - BA)
63 - GERALDO THADEU (PPS - MG)
64 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
65 - GILBERTO NAS(;IMENTO (PMDB- SP)
66 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
67 - GONZAGAMOTA (PSDB - CE)
68 - GONZAGA PATRIOTA (PSB -PE)
69 - GUSTAVO FRlJET (PMDB - PR)
70 - HUMBERTOMICHILES (PL -AM)
71 - IBRAH~M ABI - ACKEL (PP - MG)
72 - ILDEU ARAUJO (PRONA -SP)
73 -INALDOLEITÃO (pL - PB)
74 - ISAíAS SILVESTRE (PSB- MG)
75 - JI;\CKSON BARRETO (PTB- SE)
76 - JAIME MARTINS{PL- MG}
77 - JAIH BOLSONARO (PTB '- RJ)
78 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
79 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
80 - JOÃOPAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
81 - JOÃO TOTA (PP - AO)
82 - JONIVAL ~UCASJUNIOR (PTB _. BA)
83 - JOSÉ BORBA (PMDB- PR)
84 - JOSÉ CÀRLOS EllÀS (PTB - ES)
85 - JOSÉ CH~.vES (PTSe- PE)
86 - JOSÉ C>lVINO (Pi\1DB- RJ)
87 - JOS~ J.A.NENE (PP- PR)
88 - JgSÉ MIUTÃO (PTB .-. MG)
89 -JOSÉ RAJÃO(P$pB-;- DF>
90 - JOSÉ THOMAFNdNô (PFL - AL)
91 - JOSIAS GOMES(PT - SA)
92 - JOSUÉ BENGTSgN (PTB- PA)
93 - JOVAIR ARAN"TES (PTS -GO)
94 - JOVINO P'ª-NDIDO{PV - SP)
95 - JÚLIO CpSA8(PFL -- PI)
96 - JQUO lDE4GADO (PPS - MG)
97 - JÚNIOR BETÃO (PPS- AO)

98 - LEOD.EG.. AR..•. T.IS.. CO.·.'.S.K.. I {,PP- .sq
,.': ',:. ',.:', ,':.: < ' .: :, <:' .:',' :' J

99 - LEONARDO MAlTOS (PV - MG)
100 - LINCOlNPOfiTELA {PL- MG)
101 - LOBBENETO{P~DB -~P)

102 - LUCIANOZICA (PI - SP)
103 - LUIS CARLOp BEINZE{PP - RS)
104 - LUIZ ALBSRTO(PT - BA)
105 -LUIZ ~I;\SSUMA(PT-[3A)
106 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
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107 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
108 - MANATO (PDT - ES)
109 - MANINHA (PT - DF)
110- MANOEL SALVIANO (PSDB - CE)
111 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
112 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
113 - MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS)
114 - MARINHA RAUPP (PMDB - RO)
115 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
116 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
117 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
118 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
119 - MAURO PASSOS (PT - Se)
120 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
121 - MIRIAM REJD (PSB - RJ)
122 - MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ)
123 - NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)
124 - NELSON MEURER (PP - PR)
125 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
126 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
127 - NEUTON LIMA (PTB - SP)

128 - NILSON PINTO (PSDB- PA)
129 - NILTON BAIANO (PP - ES)
130 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
131 - ODíLlO BALBINOTTI (PMDB - PR)
132 - OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL)
133 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
134 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
135 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
136 - PAES LANDIM (PFL - PI)
137 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
138 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
139 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
140 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
141 - PAULO GouvÊA (PL - RS)
142 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
143 - PAULO LIMA (PMDB - SP)
144 - PAULO MAGALHÃES (PFL - BA)
145 - PAULO PIMENTA (PT - RS)
146 - PAULO ROCHA (PT - PA)
147 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
148 - PEDRO CORRÊA (PP - PE)
149 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
150 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
151 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
152 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
153 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
154 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)

155 - RENATO COZZOLlNO (PSC - RJ)
156 - RICARDO BARROS (PP - PR)
157 - RICARTE DE FREITAS (PTB - MT)
158 - ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE)
159 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
160 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
161 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE)
162 - RONALDO CAIADO (PFL - GO)
163 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
164 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
165 - SANDRA ROSADO (PMDB - RN)
166 - SANDRO MABEL (PL - GO)
167 - SARAIVAFELlPE (PMDB - MG)
168 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
169 - SERAFIM VENZON (PSDB - Se)
170 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
171 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
172 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
173 - SILAS CÂMARA (PTB - AM)
174 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
175 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
176 - VALDENOR GUEDES (PP -AP)
177 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
178 - VIGNATTI (PT - SC)
179 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
180 - WALTER PINHEIRO (PT - BA)
181 - ZÉ LIMA (PP - PA)
182 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)

Assinaturas que não Conferem

1 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
2 - DR. HELENO (PP - RJ)
3 - JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ)
4 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
5 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)

6 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 - CARLOS NADER (PFL - RJ)

Assinaturas Repetidas

1 - ABELARDO LUPION (PFL - PR)
2 - B. SÁ (PPS - PI)
3 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
4 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
5 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
6 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
7 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
8 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)

- --~--~- --~-~~---- ---------~~--- -------------- --- - -------- "---"---



Justificação

Um dos princípios que regem a.s campanhas
eleitorais é o da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Para coibir abusos que afetem essa igualdade, a
Lei n° 9.504, de 1997 (Lei das Eleiçõl~s), veda uma

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

Brasília, 18 de agosto de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
DI'. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado José Borba e
outros, que "Dá nova redação a duas alfneas do inci
so VI, do artigo 14, do capftulo IV, da Constituição Fe
deral", contém número suficiente de signatários,
Constando a referida proposição de:

182 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
36 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,
Chefe.
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9 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG) PROJETO DE LEI N° 1.704, DE 2003
10 - EDMAR MOREIRA (PL - MG) (Do Sr. Joaquim Francisco)

11 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA) Altera o art. 73 da Lei n° 9.504, de 30
12 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE) de setembro de 1997, ampliando para
13- HUMBERTO MICHILES (PL-AM) seis meses antes da eleição o prazo de
14 -ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG) restrição da publicidade institucional dos
15 -ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG) órgãos e entidades públicas.
16 - JOÃO CALDAS (PL - AL) Despacho: Apense - se este ao
17 - JOÃO TOTA (PP - AC) PL-7315/2002.
18 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR) Apreciação: Proposição Sujeita à
19 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF) Apreciação do Plenário
20 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG) Publicação Inicial art. 137, caput -
41 - LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC) RICD
22 - LUIZ ALBERTO (PT - BA) O Congresso Nacional decreta

23 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) Art. 1° Art. Esta Lei modifica a redação dos in-
24 - MANATO (PDT- ES) cisos VII e VIII do art. 73 da Lei n° 9.504, de 30 de
25 - MANINHA (PT - DF) setembro de 1997, para ampliar o prazo de restrição
26 - MANOEL SALVIANO (PSDB - CE) da publicidade institucional dos órgãos e entidades
27 - MAURO PASSOS (PT - SC) públicas no perfodo que antecede as eleições.
28 - NELSON PROENÇA (PPS - RS) Art. 2° Art. Os incisos VII e VIII do art. 73 da Lei
~9 - NILloN BAIANO(PP - ES) n° 9.504, de 1997, passam a vigorar com a seguinte
30 -QoíLlO BALBINOTTI (PMDB - PR) redação, renumerando-se os atuais para IX e X:

31 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG) "Art.73 .
32 - RICARDO BARROS (PP - PR) VII _ realizar, em ano de eleição, nos
33 - ROqÉRIO SILVA (PPS - MT) seis meses que antecedem o pleito, despe-
34 - SERAFIM VENZON(pSDB - SC) sas com publicidade dos órgãos públicos fe-
35 - SEVERIANOALVES (PDT - BA) derais, estaduais ou municipais, ou das res-
36- TAKAYAMA(pMDB- PR) pectivas entidades da administração indire-
Ofício nO 165/2003 ta, que excedam a média dos gastos reali

zados com aquela finalidade nos três últi
mos anos anteriores ao pleito, ou os gastos
do ano imediatamente anterior;

VIII - fazer, na circunscrição do ple~o,

revisão geral da remuneração dos servido
res públicos que exceda a recomposição da
perda de seu poder aquisitivo, nos doze me
ses anteriores à eleição, a partir dos 180
dias que a antecedam e até a posse dos
eleitos;

........................................" "(NR)

TIl
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série de condutas aos agentes públicos no período
que antecede as eleições.

Entre essas vedações, encontra-se a limitação
dos gastos dos órgãos e entidades públicas relativos
à sua publicidade institucional. Tal providência legal é
indispensável para que se evite o uso indevido da má
quina administrativa em favor de partidos ou candida
tos, uma vez que são despendidas altas somas para
promover as ações governamentais.

Também a revisão da remuneração dos servido
res pode servir para a promoção dos governantes,
principalmente dos que pleiteiam a reeleição. Por
essa razão, entendemos que o inciso VII do art. 17 da
Lei das Eleições precisa ser aperfeiçoado.

Em tais condições, na certeza de estarmos con
tribuindo para o aprimoramento dos nossos costumes
democráticos, pedimos o apoio dos nossos Pares
para a presente iniciativa.

Sala das Sessões,14 de agosto de 2003. - Depu
tado Joaquim Francisco.

PROJETO DE LEI N° 1.706, DE 2003
(Do Sr. Joaquim Francisco)

Modifica o art. 320 do Código de
Trânsito Brasileirol que dispõe sobre a
destinação da receita arrecadada com a
cobrança de multas de trânsito.

Despacho: Apense-se este ao
PL-279/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 li

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO

o Congresso Nacional decreta
Art. 3° Art. O Art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, passa a vigorarcom a seguinte redação:

"Art. 320. A receita arrecadada com a
cobrança de multas de trânsito será aplica
da, prioritariamente, no melhoramento das
condições de segurança das vias onde ha
jam sido cometidas as respectivas infrações,
vinculado o emprego dos recursos, exclusi
vamente, a sinalização, iluminação, enge
nharia de tráfego e de campo, fiscalização,
policiamento e educação de trânsito. (NR)

§ 1° O percentual de cinco por cento
do valor das multas de trânsito arrecadadas
será depositado, mensalmente, na conta de

fundo de âmbito nacional destinado à segu
rança e educação de trânsito.

§ 2° O CONTRAN fixará os termos em
que se dará o repasse de recursos quando o
órgão ou entidade rodoviária ou de trânsito
que houver aplicado a penalidade não tiver
competência legal para promover, diretamente,
o melhoramento de que trata o caput. (AC}."

Art. 2° Esta lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.

Justificação

A finalidade deste projeto de lei é garantir recur
sos a quem, de fato, cabe executar a maioria das tare
fas relacionadas no art. 320 do Código de Trânsito
Brasileiro.

Atualmente, em razão do grande número de equi
pamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade em
funcionamento nas cidades brasileiras, parte mais ex
pressiva da arrecadação oriunda da cobrança de mui
tas de trânsito dirige-se aos órgãos executivos estadua
is de trânsito - responsáveis pela fiscalização da maio
ria das normas de conduta prevista na lei.

Ocorre, todavia, que esses mesmos órgãos, de
acordo com a distribuição de competências prevista
no CTB, não se encarregam de boa parcela das fun
ções às quais podem ser destinados os recursos pro
venientes da arrecadação de multas de trânsito. Con
vém destacá-Ias: planejamento, colocação e conser
vação da sinalização; planejamento, implantação e
conservação da iluminação (item acrescentado à lista
presente no art. 320 do CTB); e projetos, procedimen
tos de controle e execução de obras relacionados à
engenharia de tráfego e de campo.

Ao lado disso, há funções que, embora exerci
das pelos órgãos executivos estaduais de trânsito,
também o são por outros integrantes do Sistema Na
cional de Trânsito, caso da fiscalização, do policia
mento e do planejamento e execução de ações volta
das para a educação de trânsito.

Não nos parece razoável, portanto, que a quem
menos atribuições possui, no contexto em questão,
seja garantido o maior quinhão dos recursos origina
dos do pagamento de multas. Trata-se de receita sig
nificativa, que bem poderia contribuir para o incre
mento das condições de segurança nas vias, não
para hipertrofiar a máquina de fiscalização dos ór
gãos executivos estaduais de trânsito.

Essas as razões que nos levam a submeter à
apreciação da Casa a presente proposta.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2003. - Depu
tado Joaquim Francisco.



Justificação

Hoje, os dados profissionais de qualquer traba
lhador são anotados na Cartéira de Trabalho e Previ
dência Social (CTPS), independentemente da nature
za do contrato de emprego, seja o vínculo empregatí
cio temporário ou permanente, a tempo parcial, a pra
zo indeterminado ou determinado etc.

Todavia entendemos que alguns trabalhadores
deveriam ter esses dados anotados em um documen
to diferenciado, a exemplo dos aprendizes, cuja con
tratação implica prestação de.trabalho mesclada com
formação técnico-profissional metódica, sendo essa
última mais importante nessa relação do que o pró
prio emprego. Assim, nadamais justo que as informa
ções referentes à aprendizagem, realizada nos servi
ços sociais autônomos (SENAC, SEINAI, SENAn,
constem também na sua carteira de trabalho.

Nesse sentido,propomos~ com o presente pro
jeto, a criação da Carteira Especial Trabalho-Escola
CETE. Nela constarão o contrato de trabalho, as ano
tações previstas nos arts.~9, 30, 31 e 32 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, bem como o nome da
instituição em que for matriculado o aprendiz e do cur
so de qualificação profissional fornecido, as discipli
nas e as mençõés. r~cebiclas p~lo aluno, conforme o
previsto nos artigos consolidados referentes à apren
dizagem.

Também serão registradasna CElE as informa
ções sobre a vida escolar do estudante como a avalia
ção de desempenho e o histórico escolar.

Esse novo documento, a nosso ver, funcionará
como estímulo e incentivo à melhoria d€~ desempenho
do trabalhador-estudante no trabalho e na escola,
além da vantagem d~ el~ portar um.único documento
que reúna as informações indispensáveis à compro
vação de sua qualificação profissional e acadêmica.

Essas são· as razões pelas. quais pedimos o
apoio dos Nobres Parespara a aprovação do presen
te projeto.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2003. - Depu
tado Lincoln Porteis

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

"Art. 431. A - O contrato de aprendiza

gem de que trata o art. 428 será anotado na
Carteira Especial Trabalho-Escola na qual

constarão as seguintes informações:
1- as anotações previstas nos arts. 29,

30,31 e 32;
I - o nome da instituição em que for

matriculado o aprendiz e do curso de qualifi
cação profissional fornecido, a carga horá
ria, as disciplinas e as menções recebidas
pelo aluno, conforme o previsto nos arts.
428, 429 e 430;

III - a avaliação de desempenho e o
histórico escolar dos cursos de ensino fun
damentai e médio;

IV - a averbação dos demais cursos
profissionalizantes, a requerimento do traba
Ihador,.mediante comprovação.

§ 10 O documento de que trata o caput
deste artigo será emitido com as caracterís
ticas da Carteira de Trabalho e Previdência
Social- CTPS, acrescidos espaços neces
sários às anotações previstas nos incisos I a
IV eda expressão "Carteira Especial Traba
lho-Escola".

Dispõe sobre a criação da "Carteira

Especial Trabalho-Escola".
Despacho: Às Comissões de Traba

lho, de Administração é Serviço Público; e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICD)

Apreciaçãô: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICDD.

O Congresso Nacional decreta
Art. 4° Art. Esta lei acrescenta artigo à Consoli

dação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de criara
Carteira Especial Trabalho-Escola no .âmbito do con
trato de aprendizagem de que trata o art. 428 da CLT.

Art. 5° Art. A ConsolidaçãOdas Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo
431-A:
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PROJETO DE LEI N° 1.707, DE 2003 § 20 O trabalhador-estudante não-apren-
(Do Sr. Lincoln Portela) diz poderá requerer a CETE em substituição à

CTPS.
§ 3° O estágio de que trata a Lei n°

6.494, de 7de dezembro e 1977, poderá ser
anotado na CETE a pedido do estagiário:'

TIFi



42082 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

PROJETO DE LEI N° 1.709, DE 2003
(Do Senado Federal)
PLS N° 133/2003-9-3

Ofício (SF) N° 1.322/2003

Dá a denominação "Rodovia Wilson
Pinheiro" à BR - 317.

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; Educação e Cultura; e Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

Publicação Inicial art. 137, caput - RICO

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° A BR-317 é denominada "Rodovia Wilson

Pinheiro".
Art. Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de

sua publicação.
Senado Federal, em 13 de agosto de 2003. - Se

nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 1.712, DE 2003
(Da Comissão Especial destinada a efetuar estudo

em relação às matérias em tramitação na Casa,
cujo tema abranja a Reforma Política.)

Altera os artigos 9° e 47 da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997 e acres
centa o art. 9°-A à mesma lei, dispondo
sobre prazos de filiação partidária e de
domicílio eleitoral.

Despacho: Apense-se este ao
PL-5654/1990.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação Inicial art. 137, caput
RICO

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° Esta lei altera a Lei n° 9.504, de 30 de se

tembro de 1997, dispondo sobre prazos de filiação
partidária e de domicílio eleitoral para os candidatos a
cargos eletivos.

Art. 2° O art. 9° da Lei n° 9.504, de 30 de setem
bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9° Para concorrer às eleições, o
candidato deverá estar com a filiação deferi
da pelo partido no prazo mínimo de:

I - um ano antes do pleito, em se tra
tando de sua primeira filiação partidária;

11 - dois anos antes do pleito, quando
já se tenha filiado a outro partido anterior
mente.

Parágrafo único. Sendo o partido obje
to de fusão, incorporação a outro ou extin
ção, ou na hipótese de o candidato vir a par
ticipar da fundação de novo partido, dentro
dos prazos previstos nos incisos I e 11, consi
derar-se-á, para os efeitos deste artigo, a
data da filiação partidária imediatamente an
tecedente. (NR)"

Art. 3° Art. É acrescentado o seguinte art. 9°-A
à Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997:

"Art. 9°-A. Para concorrer às eleições,
o candidato deverá possuir domicílio eleito
ral na respectiva circunscrição pelo prazo
de, pelo menos, um ano antes do ple~o."

Art. 4° O § 3° do art. 47 da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art.47 ..

§ 3° Para efeito do disposto neste arti
go, o número de representantes de cada
partido na Câmara dos Deputados será
aquele obtido na última eleição geral para a
Câmara dos Deputados.

.....................................................(NR)"

Art. 5° É revogado o art. 18 da Lei n° 9.096, de
19 de setembro de 1995.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de
janeiro de 2005.

Justificação

Entre os requisitos para a consolidação da de
mocracia brasileira, sobreleva a necessidade de con
figurar um quadro partidário capaz de exercitar, entre
outras essenciais funções, o recrutamento de lideran
ças, a captação dos anseios das diversas camadas
da sociedade, a formulação de plataformas políticas
que clarifiquem, para o eleitorado, as opções em jogo
nas eleições e, em geral, o desempenho das tarefas
legislativas e condução responsável do governo.
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Contudo, para que esses papéis sejam desem
penhados, nossos partidos não podem continuar vul
neráveis à prática das mudanças de legenda.

Têm notado os estudiosos do assunto ser ela tí
pica da Nova República. As intensas mudanças de fili
ação partidária passaram a ocorrer em larga escala
no Brasil a partir da aprovação da Emenda Constituci
onal nQ 25, de maio de 1985, que, entre outras coisas,
aboliu o instituto da fidelidade partidária, considerado
"entulho autoritário".

A partir de então, têm sido freqüentes as migra
ções entre partidos, não só com a criação de novas
agremiações, mas também, sobretudo, com um trân
sito incessante entre as legendas já constituídas, o
qual tem atingido, nas últimas legislaturas, a elevada
taxa de 30% dos deputados, alguns trocando de le
gendamais de uma vez durante a Illesma legislatura.

Como nota o cientista político Carlos Ranulfo de
Melo, a. migração partidária, no volume em que ocorre
rio País, não encontra paralelo em nenhuma outra de
mocracia. Tampouco pôde ser observada em nossa
primeira· experiência democrática, pois, no período
1945/1964, ofenômeno migratório no interior do Con
gresso.ocorri.a·com intensidade muito menor do que
nos dias de hoje.

As Illigraçõesafetam a legitimidade do sistema
político brasileiro, ao enfraquecerem o vínculo entre o
eleitorado e as instituições representativas. Como de
ixar de ver, no abandono, pelos eleitos, da legenda
pela qual conquistaram o mandato, uma quebra de
compromisso, tanto com o partido, quanto, principal
mente,·com o próprio eleitor?

Qualquer que seja a explicação sociológica ou
política das migrações interpartidárias, não se pode
ignoraroprejuízo que trazem à constituição de parti
dos idôneos, assim reconhecidos pela população, e a
cujoscanpidatospodeela.conferir um mandato, sem
vê~lo burlado pela troca injustificada de legendas.

Daí a razão dopresente Projeto de Lei, que re
formula a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997
(Lei das Eleições), no sentido de aumentar o prazo de
filiação partidária exigido cios candidatos aos cargos
eletivos que se hajam desfiliado de uma agremiação
e ingressado em outra.

Impi5e-se, ademais, a revogação do art. 18 da
Lei nO.9.096, de19de setembro de 1995 (Lei dos
Partidos)para evitar o vício de técnica legislativa
denominado paralelismo legal, uma vez que o pre
sentepr6jeto disCiplina a questão da filiação parti
dáriacolll vista a candidatura a cargos eletivos na
Lei n° 9.504, de 1997.

'
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Por último, a cláusula de vigência das modifica
ções aqui propostas é fixada em 10 de janeiro de
2005, para haver suficiente tempo de adaptação a
elas de todos os que participam do processo político
nacional.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nossos
dignos Pares para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Alexandre Cardoso, Presidente; Deputado Ronaldo
Caiado, Relator; Deputado Leodegar Tiscoski; De
putado Chico Alencar; Deputado Luiz Carlos San
tos; Deputado Devanir Ribeiro; Deputado Jovino
Cândido

PROJETO DE lEI N° 1.714, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre Atestado de Saúde.
Despacho: APense-se este ao

PL-1316/2003.
Apreciação: Proposição Sujeita à

Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

o Congresso Nacional decreta
Art.l° Fica criado o Atestado de Saúde, para li

cenças e dispensas de atividades, inclusive para efei
tos de ausência legal.

Art.2° O Atestado de Saúde tem seu uso privati
vo pelos Profissionais de Saúde, com nível superior,
de profissões regulamentadas em Lei, que possuam
em suas respectivas Legislações, direito a atenderem
em consultório, e ainda a prescreverem tratamentos
terapêuticos, limitados às áreas de suas atuações
profissionais, instituídas em Leis próprias.

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

Justificação

O dinamismo e a evolução das Profissões na
Área de Saúde, não mais coaduna-se com conceitos
arcaicos, de urna visão unilateral, onde os mesmos
são somente as enfermidades. Muito pelo contrário,
conforme regem os modernos conceitos, eles são
múltiplos, dentre os quais inserem-se as doenças.

A visão holística do ser humano, é imprescindí
vel no século XXI, onde a própria Organização Mundi
al de saúde - OMS, conceitua saúde, como o comple
to bem estar bio-psíquico-social.
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Atualmente, para atingir-se o patamar da recu
peração, não mais atua um único profissional, mas
sim, uma equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Leis decretadas e sancionadas pelo Congresso
Nacional, ampliaram, por conta dessa visão holística,
as Ações dos Profissionais de Saúde, com nível su
perior.

Psicólogos, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Fono
audiólogos, Médicos e Nutricionistas, possuem suas
ações bem delineadas e fixadas, em Leis que regu
lam os respectivos Exercícios Profissionais.

Podem, com base nas Legislações supracita
das, atender em consultórios, requerem exames la
boratoriais, fazerem encaminhamentos, praticarem
Terapias Alternativas, etc.

Nada mais justo, que um cliente que encon
tre-se sob cuidados desses Profissionais, possam
apresentar no local que desempenha suas ativida
des, o atestado de saúde, que comprove o tratamento
a que submete-se.

Anexamos, como forma de subsidiar os Nobres
Pares, as Leis n.o 6.965/81, 4.119/62, 7.498/86,
8.234/91, Decreto-Lei n.o 938/69 e ainda os Decretos
n.o 20.931/32,94.406/87,53.464/64 e 87.218/82.

Este é o projeto que submetemos, que pela Jus
tiça do qual se reverte o mesmo, até mesmo por não
haver Lei Federal sobre o tema, esperamos que seja
aprovado.

Sala das Sessões, 18 de agosto de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

PROJETO DE LEI N° 1.716,DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Estabelece alienação de bens imó
veis financiados pelo Sistema Financeiro
de Habitação, e dá outras providências.

Despacho: Apense-se este ao
PL-4101/1989.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICD.

o Congresso Nacional decreta
AlUo O mutuário do Sistema Financeiro de Ha

bitação (SFH) poderá transferir o seu contrato de fi
nanciamento, sem que se alterem, para o novo adqui
rente, as condições do contrato transferido.

Art.2° A cobrança de crédito hipotecário, efetua
do pelo Sistema Financeiro de Habitação, se fará de
acordo com o Código de Processo Civil.

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

Art.4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A presente proposição tem por objetivo restabe
lecer o direito de transferir o mutuário do Sistema Fi
nanceiro de Habitação o seu contrato de financia
mento sem que se alterem, as condições contratuais
originais. Como se sabe, atualmente, ao transferir o
contrato de financiamento do SFH para terceiro alte
rem-se as condições do contrato de modo a onerar o
terceiro adquirente, tornando assim desinteressante
o negócio.

Com isso, prejudicam-se todas as partes: o mu
tuário original, que se vê impedido de transferir um
contrato que não mais lhe interessa; o terceiro que
tenciona assumir o mútuo, pois as novas condições
lhe tornam inacessível aquisição; e o agente do Siste
ma de Habitação, que se vê impedido de solucionar
um problema que pode ser de inadimplência da parte
do primeiro mutuário.

Diante do exposto peço a aprovação da presen
te medida aos Ilustres Colegas.

Sala das Sessão, 18 de agosto de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

PROJETO DE LEI N° 1.719, DE 2003
(Do Sr. Machado)

Obriga as instituições bancárias a
instalarem bebedouros e sanitários em
todas as suas agências e postos de ser
viços de atendimento ao público.

Despacho: Às Comissões de
Desenvolvimento Urbano e Interior; e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO) .

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° As instituições bancárias ficam obri

gadas a instalar bebedouros e sanitários em todas
as suas agências e postos de serviços de atendi
mento ao público, em local que permita o fácil
acesso deste.
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"Art.14 " .
§ 20 O safrista fará jus a uma carteira

de saúde, com validade de um ano, expedi
da conforme regulamento, que suprirá a exi
gência da realização de exames de saúde,
na forma prevista no art. 168 da Consolida
ção das Leis do Trabalho."

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

O Congresso Nacional decreta
Art. 10 Art. O art. 14 da Lei na 5.889, de 8 de ju

nho de 1973, que "estatui normas reguladoras do tra
balho rural e dá outras providências", passa a vigorar
acrescido do seguinte § 20

, renumerando-se o seu
atual parágrafo único para § 10

;

Justificação

A exigência de realização de exame médico,
constante do art. 168 da Consolidação das Leis do
Trabalho, constitui uma medida de extrema importân
cia em prol do empregado.

Contudo, observamos que tal medida,. em rela
ção ao trabalhador safrista, acaba por trazer alguns
inconvenientes, tendo em vista a alta rotatividade
desses trabalhadores, que passam por inúmeras pro
priedades rurais no período de um ano. A natureza do
trabalho desenvolvido pelos safristas difere, em mui
to, do empregado contratado por prazo indetermina
do, que passa, muitas vezes, vários anos em um mes
mo emprego, sem que lhe seja exigido a realização
de exames médicos.

Nossa proposta tem por objetivo instituir uma
carteira de saúde para o safrista, com a finalidade de

Justificação

A despeito dos avanços alcançados no atendi
mento ao públiconas agências bancárias, ainda per
duram algumas deficiências passíveis de correção.

Não obstante a informatização das operações, a
instalação de assentosdefronte aos caixas e o aten
dimento realizado através de senhas, a verdade é que
ir ao banco ainda é sinônimo de aborrecimento e per
da de tempo, cumulado, não raras vezes, com o mau
atendimento.

Como mencionado, é muito o tempo de espera
nos estabelecimentos bancários, assim, não concebe
que clientes fiquem, às vezes por horas, aguardando
o atendimento sem uma infra-estrutura que lhe ofere
ça o mínimo necessário ao seu conforto.

A existência de bebedouros e sanitários em
agênciás e póstosde serviços de atendimento ao pú
blico~ernlocaisde fácil acesso a .este mesmo público,
é imperativo,poisc()nstituem equipamentos e instala
ções de sumaimportância para minimizar os transtor
nos das longas esperas.

E$tá ê, semdúvida, uma preocupação bastante
razoável, pois não importa em investimentosvultosos
paraa~instituições é, de outro lado, representa um
aumento de conforto para os usuários daqueles servi
ços.

Sala das SeSSões, 19 de agosto de2003. - Depu
tado Machado.
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Parágrafo Único - Os bebedouros e sanitários PROJETO DE LEI N° 1.720, DIE 2003
devem ser instalados de maneira que atendam tam- (Do Sr. Silas Brasileiro)

bém às necessidades dos deficientes físicos. Altera a Lei na 5.889, de 8 de junho
Art. 2

0
As instituições alcançadas por esta Lei de. 1973, que "estatui normas regulado-

sujeitam-se aos seguintes prazos: ras do trabalho rural e dá outras provi-
§ 10 A instálação dos bebedouros deverá es- dências", criando a Carteira de Saude

tar concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) para o trabalhador safrista.
dias a partir desta lei, sob pena de multa mensal Despacho: Às Comissões de S~guri-
de 120 (cento e vinte)UFIR's por agência bancá- dade Social e Família; Trabalho, de Adminis-
ria ou posto de serviço emquenão houver sido tração e Serviço Público; e Constituição e
instalado o equipamento, até o adimplemento da Justiça e de Redação (Art. 54 RICO).
obrigação. Apreciação: Proposição Sujeita à

§2° Aimplantaçãodossanitários, deverá es- Apreciação Conclusiva pelas Comissões _
tar concluída noprazo rnáximo de 180 (cento e oi- Art. 24 11.
tenta) dias a partir destél. lei, sob pena de multa Publicação Inicial art. 137, caput _
mensal de480 (quatrocentos e oitenta) UFIR's por RICO.
a~ência~ancária ou posto de serviço em que não
houver sido instalado o benefício, até que este seja
implantado.

Art.3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Art. 2°. É vedado a qualquer policial ou contigen
te policial deter a circulação de veículos nas vias urba
nas e nas rodovias nacionais quando estiverem au
sentes as condições constantes do art. 1°. desta Lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.721, DE 2003
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre a identificação de bar
reiras policiais.

Despacho: Às Comissões de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Violência e Narcotráfico; e Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.
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melhor atender a exigência de realização do exame V - vedação ao emprego de capuzes
de saúde na admissão e na demissão. A sua aprova- ou de quaisquer outros recursos que preju-
ção não acarretará qualquer prejuízo ao safrista, pois, diquem a identificação dos policiais;
tendo em vista o prazo de validade sugerido para a VI - uso de tarjetas ou crachás de
carteira, os exames de saúde terão que ser renova- identificação pelos policiais;
dos anualmente. VII - uso de carteiras funcionais de

O projeto de lei atende os interesses tanto do identificação, que deverão ser mostradas
trabalhador quanto do empregado, fato esse que mo- aos motoristas e passageiros vistoriados,
tiva a sua apresentação e o nosso pedido de apoio sempre que solicitado;
aos ilustres Pares para a sua aprovação. VIII - uso de cones móveis, pintados

Sala das Sessões, de de 2003. _ Deputado com tinta fosforescente, dentro dos padrões
Silas Brasileiro vigentes para a sinalização viária, em núme

ro suficiente para demarcar a circulação do
tráfego nas proximidades e no acesso à bar
reira;

IX - sinalização visível, que informe
aos motoristas a existência de barreira poli
ciai adiante, com antecedência de duzentos
e de cem metros.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1°. As barreiras policiais, organizadas pela

Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias
Civis ou Polícias Militares, obedecerão, obrigatoria
mente e em quaisquer circunstâncias, às· seguintes
especificações mínimas:

I - comando da equipe por oficial ou
por agente policial graduado;

11 - uma via da ordem escrita, firmada
pela autoridade que determinou a organiza
ção da barreira, com menção expressa dos
seus objetivos;

111 - três viaturas policiais devidamente
caracterizadas segundo os padrões norma
tivos da respectiva instituição;

IV - abordagem à luz do dia ou em lo
cai dotado de iluminação pública com níveis
de iluminamento compatíveis com as vias
urbanas secundárias, admitindo-se, na sua
falta, o uso de dispositivos móveis adequa
dos à obtenção daquelas condições míni
mas de iluminação;

Justificação

A experiência recente dos motoristas que trafe
gam, tanto nas vias urbanas, quanto nas rodovias na
cionais, tem demonstrado que vem crescendo a ocor
rência de barreiras policiais, organizadas ao arrepio
do conhecimento das autoridades competentes e do
interesse público, onde funcionários subalternos se
dedicam à prática odiosa da extorsão e da intimida
ção aos cidadãos.

Entendemos que tal situação não pode se per
petuar, em razão da gravidade dos preju ízos que dela
decorrem para os cidadãos e, principalmente, pelo
descrédito com que contribui para solapar a confian
ça da sociedade em suas instituições públicas.

Conscientes, portanto, da proliferação de uma
prática que é, sob todos os aspectos, danosa para a
convivência social pacífica e ordeira, decidimos pela
apresentação de iniciativa legislativa que estabelece
requisitos mínimos para a organização de barreiras
policiais, com o que esperamos criar instrumento efi
caz para coibir esse execrável desvio de função prati
cado por maus policiais. Desta forma pretendemos
evitar que o arbítrio de policiais que, individualmente
ou em pequenos grupos, se extrapolam de seu dever

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



Justificação

O presente projeto de lei visa a conceder isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI
às prefeituras municipais nas aquisições de máqui
nas e implementos agrícolas e nas aquisições de veí
culos automotores de fabricação nacional.

Entendemos que não faz nenhum sentido as
prefeituras municipais pagarem o referido imposto fe
deral sobre produtos indispensáveis à boa prestação
de serviços à população, ainda mais se se considerar
as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municí
pios brasileiros.

O projeto estabelece·a obrigatoriedade de per
manência dos produtos no inventário do município
pelo prazo de cinco anos, para que não haja desvirtu
amento do benefício fiscal.

Por se tratar deproposta de grande alcance so
cial, esperamos contar com o apoio de nossos emi
nentes Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 19de agosto de 2003. - Depu
tado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N° 1.722, DE 2003
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI. nas aqui
sições·de máquinas e implementos agrí
colas, e veículos automotores de fabrica
ção nacional, quando feitas pelas prefei
turas municipais.

Despacho: Apense-se este ao
PL-107/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.
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funcional para interromper missões de ronda para, na Art. 3°A alienação dos produtos adquiridos nos
comodidade de uma blitz improvisada achacar moto- termos desta lei, antes de cinco anos contados da
ristas desavisados. data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam

Entendemos também, que, ao estabelecer um as condições estabelecidas, acarretará o pagamento,
aparato mínimo para as barreiras, contribuímos para pelo alienante, do montante dispensado, além das
dificultar o emprego simulado desse recurso por as - penalidades e acréscimos legais devidos.
saltantes. e seqüestradores. Art. 4° Art. Esta lei entra em vigor na data de sua

Na convicção de que a nossa proposição se publicação.
constitui em aperfeiçoamento oportuno e conveniente
para o ordenamento jurídico federal, esperamos po
der contar com o valioso apoio dos nobres Pares em
favor de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Silas Brasileiro

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. As prefeituras municipais ficam isen

tas do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI
nas aquisições de:

I - máquinas e implementos agrícolas; e
11 - veículos automotores de fabrica

ção nacional

§ 1° Ficam asseguradas a manutenção e utili
zação dos créditos do imposto relativos às matéri
as-primas, produtos intermediários e material de
embalagem efetivamente utilizados na industrializa
ção dos produtos referidos nesse artigo.

§ 2° O benefício previsto nesse artigo vigorará
até 31 de dezembro de 2b03.

Art. 2° O direito à aquisição com a isenção pre
vista no art. 1° deverá ser reconhecido pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, medi
ante prévia verificação de que o adquirente preenche
os requisitos previstos nesta lei.

PROJETO DE LEI N° 1.724, DIE 2003
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera o Decreto-Lei n° 467, de 13 de
fevereiro de 1969, que dispõe sobre o re
colhimento de embalagens de produtos
de uso veterinário, e dá outras providên
cias.

Despacho: Apense-se este ao
PLc203/1991.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

Publicação Inicial art. "137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° O Decreto-Lei n° 467, de 13 de fevereiro

de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 5°-A As empresas produtoras e
comercializadoras de produtos de uso vete-

11111
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rinário são responsáveis pela destinação,
com vistas à sua reutilização, reciclagem ou
inutilização, observadas as normas e instru
ções dos órgãos registrantes e sanitário-am
bientais competentes:

I - das embalagens vazias dos produ
tos por elas fabricados e comercializados,
após a devolução pelos usuários;

11 - dos produtos apreendidos pela
ação fiscalizatória;

111 - dos produtos impróprios para utili
zação ou em desuso.

§ 1° Quando o produto não for fabricado no
País, a responsabilidade de que trata o caput é
da pessoa física ou jurídica responsável pela im
portação e, tratando-se de produto importado
submetido a processamento industrial ou a novo
acondicionamento, caberá ao órgão registrante
defini-Ia.

§ 2° As embalagens de produtos de uso veteri
nário devem ser projetadas e fabricadas de forma a
impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou
alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as
operações de lavagem, classificação, reutilização e
reciclagem.

§ 3° Para serem vendidos ou expostos à venda
em todo o território nacional, os produtos de uso vete
rinário devem portar rótulos próprios e bulas, redigi
dos em português, que contenham, entre outros da
dos exigidos na legislação, informações sobre os pro
cedimentos para a devolução e a destinação das em
balagens vazias, bem como os efeitos sobre o meio
ambiente decorrentes da destinação inadequada dos
recipientes." (AC)

"Art. 5°-8 Os usuários de produtos de
uso veterinário devem efetuar a devolução
das embalagens vazias desses produtos
aos estabelecimentos comerciais em que fo
ram adquiridos, no prazo de até um ano,
contado da data de compra, ou prazo supe
rior, se autorizado pelo órgão registrante,
podendo a devolução ser intermediada por
postos ou centros de recolhimento, desde
que autorizados e fiscalizados pelo órgão
competente." (AC)

"Art.5° C Compete ao Poder Público a fiscalização:

1- da devolução e destinação adequa
da de embalagens vazias de produtos de
uso veterinário, de produtos apreendidos

pela ação fiscalizadora e daqueles impró
prios para utilização ou em desuso;

11 - do armazenamento, transporte, re
ciclagem, reutilização e inutilização de em
balagens vazias e produtos referidos no in
ciso I." (AC)

"Art. 6° As infrações ao presente De
creto-Lei e respectivo regulamento sujeitam
os infratores às sanções administrativas e
penais previstas nas Leis nOs 6.437, de 20
de agosto de 1977; 7.889, de 23 de novem
bro de 1989; 8.078, de 11 de setembro de
1990; 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e
na legislação civil e penal pertinente." (NR)

Art. 2° As empresas produtoras e comercializa
doras de produtos de uso veterinário devem imple
mentar, em colaboração com o Poder Público, pro
gramas educativos e mecanismos de controle e estí
mulo à devolução das embalagens vazias por parte
dos usuários, no prazo de cento e oitenta dias con
tado da publicação desta Lei.

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

Justificação

Os resíduos sólidos constituem, na atualidade,
um dos mais graves problemas das áreas urbanas. A
questão, contudo, não se restringe às cidades.

Na área rural, determinados tipos de resíduos
devem merecer atenção especial, pelo risco que
apresentam à saúde e ao meio ambiente. Um exem
plo são os agrotóxicos, para os quais foi aprovada a
Lei nO 9.974, de 6 de junho de 2000, que determina a
devolução das embalagens após o uso pelo consumi
dor.

Os produtos de uso veterinário, a nosso ver, es
tão na mesma situação. O produtor rural não tem con
dições de manter um depósito para as embalagens
dos produtos de uso veterinário após o uso - até por
que seria um risco ambiental - nem condições de
dar-lhes destinação adequada.

O mais apropriado é o recolhimento dessas em
balagens pelo próprio fabricante, por meio das coope
rativas e demais distribuidores. Pelo exposto, conta
mos com a aprovação do projeto de Lei que ora apre
sentamos a esta Casa.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputado Si/as Brasileiro
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PROJETO DE LEI N° 1.725, DE200a
(00 Sr. DI'. Heleno)

Institui o Programa de Implantação
de Núcleos de .. Detecçã~, Prevenção e
Tratamento Gratuitos, pelo SUS, para os
portadore$ do mal deAlzheimer e dá ou
trás providências.

DesPl;lCho: Apense-se este ao
PL-20:31/1999.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

o Congresso Nacional decreta
Art. 1° Fica instituído o Programa de Implanta

ção de Núcleos deDetecção, Prevenção e Trata~en
to Gratuitos para os portadores domai de Alzhelmer
nos hospitais públicos, hospitais e clínicas ligados ao
SUS - Sistema Único de Saúde.

Art. 2° Todos os hospitais públicos do país, clíni
cas e hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde,
deverão desenvolver o Programa de que trata o artigo
1° da presente Lei, relativo ao tratamento de portado
res do mal de Alzheimer, contemplando internamento
hospitalar, se for ocaso, realização de exames espe
cíficos, fornecimento de medicamentos e acompa
nhamento psicológico.

§ 1° .Sejar;n incluídos no elenco de medicamen
tos básicos para atendimento, aqueles utilizados no
tratamento dadoença, de modo· a minimizar os seus
efeitos e não limitar mais a qualidade de vida de seus
portadores.

§ 2°. Sejam incluídos na lista de exames, todos
aqueles destinados à detecção, prevenção e trata
mento da doença.

§3° Inclua-se, também, para assistência psico
lógica, os familiares dos portadores· diretamente en
volvidos no tratamento do paciente.

Art. 3° O Poder Executivo, através do Ministério
da Saúde, desenvolva ações programáticas relativas
à implantação desses Núcleos de Detecção, Preven
ção e Tratamento da doença.

Art 4° Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e
vinte) dias após a sua publicação.

Art 5° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A doença de Alzheimer é um mal cio cérebro que
afeta a memória, o raciocínio ea comunicação das
pessoas. Ela éa causa mais comum.de demência
um tempo geral para dificuldades progressivas da
memória e outras funções. mentai~ -.necessitando,
também, os seus portadores de um acompanhamen
to psicológico.

Ela é umadoençadevastadora, progressiva e ir
reversível a todas as terapias. Estudo recentes mos
tram que as causas da doença podem ter origem em
fatores genéticos e metabólicos e aproblemas vascu
lares' nesse último é observado um desenvolvimento
mUitb mais rápido da doença. Traumas cranianos ori
undos de acidentes também podem levar ao mal de
Alzheimer, sendo pbservado, também que ela ataca
os idosos que apresentam baixo nível educacional.

No tocantéaos sintomas, o portador apresenta
dificuldades de memória e perda de capacidades in
telectuais que,.nessafase ini9ial" podem sersutis,
passando despercebidos, tanto pela pessoa quanto
pelos seus far;niliareseamigos. No entanto, à medi
da qu~ ~ doença progride,. os sintomas. tornam-se
cada vez maiso?tqrios E:l corneçama interferir com
o trabalho de rotina e com as atividades sociais do
portador.

O apoio familiaré.dé.sumaimportância e irá
influir positivamente no tratamento do.paciente, que
precisa ter uma atenção toda especial. como a dis
pensada às crianças, caso contrário advirá manifes
tações de agressividade.

Estatísticas recentes mostram que, no Brasil, a
cada mil idosos, um é portador do mal de Alzheímer.
Como a nossa popOlação de. idosos está em expo
nencial crescimento é obvio que o número de porta
dores acompanhe esse crescimento. Não obstante
exista doas Portarias do Ministério da Saúde que
institui o Programa. de Assistência aos Portadores
desse mal e aprove as n?rmas de cadastramento de
Centros de Referência em. Assistência à Saúde do
Idoso, nada se tem feito cOm relação a um trabalho
que vise a sua detecção e prevenção.

A .situação qUE:l se. apresenta dá evidência de
que urge uma. necessidade de uma política de aten
ção integral não só visando o seu tratamento mas
também promoven~o um programa de detecção e
prevenção, com o· fornecimento de medicamentos e
exames necessários também à essas etapas.

A Lei 8.080 de 1990 é clara quando dispõe
que a saúde é direito fundamental do ser humano e
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é dever do .Estado garanti-Ia, formulando e execu
tando políticas econômicas e sociais que visem a re
dução de riscos de doença e assegurem o acesso
igualitário às ações a aos serviços para sua promo
ção, proteção recuperação.

Todo sistema de saúde em qualquer parte do
mundo sabe que, em qualquer doença, a detecção e
prevenção envolvem menor gastos que o tratamen
to. Além disso o seu portador tem grandes chances
de, nas incuráveis, prorrogar a sua existência com
boa qualidade de vida. Diante de tais argumentos,
mais do que válidos, e considerado de indiscutível
conteúdo meritório para a proposição, espero contar
com o apoio de todos os parlamentares desta Casa
para a presente proposição.

Sala das Sessões,19 de agosto de 2003. - Depu
tado Dr. Heleno.

PROJETO DE LEI N° 1.726, DE 2003
(Do Sr. Jutahy Junior)

Dá nova redação aos artigos 122 e
124 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal.

Despacho: Apense-se este ao
PL-3420/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO

o Congresso Nacional decreta

Art. 1° Os Art. 122 e 124 do Decreto-Lei 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Pe
nai, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos art. 120
e 133, decorrido o prazo de noventa dias, após transi
tar em julgado a sentença condenatória, o juiz decre
tará, se for o caso, a perda em favor da União das coi
sas apreendidas (art. 91, 11, a e b do Código Penal),
autorizará o uso aos órgãos de segurança pública ou
ordenará que sejam vendidas em leilão público.

Art. 124. Os instrumentos do crime cuja perda
em favor da União for decretada e não estiverem
contemplados no art. 122 e 123, poderão ser inutili
zados ou recolhidos a museu criminal, se houver in
teresse na sua conservação.

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

Justificação

Trata-se de iniciativa em prol da segurança pú
blica nestes tempos de grande preocupação com o
combate à criminalidade.

Atualmente, o Código Penal prevê no seu art.
91, 11, a e b, "a perda em favor da União, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instru
mentos do crime, desde que consistam em coisas
cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção consti
tua fato ilícito ou de produto do crime ou de qualquer
bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso".

O Código de Processo Penal, por sua vez,
quando trata da restituição das coisas apreendidas,
prevê no art. 122 que após transitar em julgado a sen
tença condenatória, o juiz decretará a perda em favor
da União das coisas apreendidas, conforme art. 91, 11,
a e b do Código Penal e ordenará que sejam vendidas
em leilão público.

A proposta de alteração passa a permitir, legal
mente, que o Juiz, ao decretar a perda dos bens para
a União, possa autorizar, liminarmente, o uso desses
bens à Secretaria de Segurança Pública.

É fato notório, que a polícia civil, militar e o corpo
de bombeiros militar são instituições carentes de re
cursos materiais para combater o crime e defender a
sociedade.

Não é aceitável que as instituições responsáve
is em promover a segurança do cidadão tenham que
atuar desprovida dos recursos básicos, como compu
tadores, telefones, automóveis, armas modernas,
etc., num franco descompasso com as organizações
criminosas que atuam cada vez mais bem equipadas.

Por isso, todo o esforço no sentido de priorizar a
atuação da segurança pública deve ser adotado.

Por essa razão, proponho alterar os dispositivos
do código de processo penal que determinam o leilão
das coisas apreendidas por conta do crime (armas,
motocicletas, telefones, computadores, máquinas co
piadoras, etc.) - em sua maioria de boa qualidade
para que, ao invés de serem comprados em leilão
pelo cidadão comum, possam ser direcionadas e utili
zadas pela polícia.

Posteriormente, se for conveniente, a União
promoverá a transferência desses bens para o patri
mônio dos órgãos de segurança pública de acordo
com a legislação pertinente.

Sala das Sessões,19 deagosto de 2003. - Depu
tado Jutahy Junior.



Art. 2Q OS cargos efetivos a que se referem os
incisos I e 11 do art. 1Q desta Lei são decorrentes da
transformação de duzentos e sessenta e seis cargos
de Regulador e aqueles a que se refere o inciso 111
do art. 11< desta Lei, da transformação de oitenta e
quatro cargos de Analista de Suporte à Regulação,
criados pela Lei nQ 10.410, de 11 de janeiro de
2002.

Art. 31< São atribuições do cargo de Especialista
em Recursos Hídricos o exercício de atividades de ní
vel superior de e.levada complexidade e responsabili
dade, relativas à gestão de recursos hídricos, envol
vendo a regulação, outorga e fiscalização do uso de
recursos hídricos, à implementação, operacionaliza-

o Congresso Nacional decreta
Art. 11< Ficam criados, no Quadro de Pessoal da

Agência Nacional de Águas - ANA, os seguintes car
gos efetivos e respectivos quantitativos:

I - duzentos e trinta e nove cargos de
Especialista em Recursos Hídricos;

H ..... vinte e sete cargos de Especialista
em Geoprocessamento; e

IH -oitenta e quatro cargos de Analista
Administrativo.

PROJETO DE LEI N° 1.858, DE 2003
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 427/03

Aviso n° 906/03- Supar C. Civil

Dispõe sobre o Quadrll) de Pessoal
da Agência Nacional de ÁglLlas - ANA, e
dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Rnanças
e Tributação (Art. 54 RICO); Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411.

Dispõe sobre a divulgação do tele
fone da Ouvidoria e Corregedoria através
da frota oficial da Segurança Pública da
União, dos Estados e do Distrito Federal,
e dá outras Providências.

Despacho: Às Comissões de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Violência e Narcotráfico; e Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11.

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO.

O Congresso Nacional Decreta
Art. 1° Esta lei estabelece a obrigatoriedade de

divulgação do telefone da Ouvidoria e Corregedoria
através da frota oficial da Segurança Pública.

Art. 2° Os veículos oficiais da Segurança Pública
deverão promover a divulgação do telefone da Ouvi
doria nos termos desta lei.

Art. 3° A divulgação de que trata o artigo anterior
se dará através de adesivos de tamanho e forma que
permitam a fácil leitura, à distância e em movimento,
com os seguintes dizeres: Reclamações, elogios e
sugestões "disque ouvidoria e corregedoria":

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei visa contribuir no com
bate ao crime e à impunidade em todo o País, bem
como viabilizar o aumento da participação da socieda
de no que tange sugerir, elogiar e expor seus anseios
quanto à segurança pública em nosso estado.

A divulgação do telefone da Ouvidoria nas viatu
ras oficiais da segurança pública, materializará, mais
uma vez, o desejo da Instituição de se sofisticar e se
depurar para o eficiente enfrentamento à criminalida
de, buscando na sociedade seu maior aliado.

O sucesso dos programas "Disque-Denúncia"
no apoio ao combate à violência se deve em grande
parte a maciça divulgação de seu número do telefone.
Portanto, uma maior divulgação do telefone da Ouvi
doria fortalecerá o trabalho atualmellte desenvolvido
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PROJETO DE LEI N° 1.727, DE 2003 no combate à crimes e impunidade dentro do apare-
(Do Sr. Coronel Alves) lho de segurança pública, contribuindo também para

a elaboração de mecanismos que inibam esses acon
tecimentos.

É nesse sentido que esperamos contar com o
apoio dos Nobres Pares desta Casa para a aprovação
desta propositura.

Sala das Sessões 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Coronel Alves, PL - AP.
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ção e avaliação dos instrumentos da política nacional
de recursos hídricos, à análise e desenvolvimento de
programas e projetos de despoluição de bacias hidro
gráficas, eventos críticos em recursos hídricos e pro
moção do uso integrado de solo e água, entre outras
ações e atividades análogas decorrentes do cumpri
mento das atribuições institucionais da ANA, referen
tes à gestão de recursos hídricos.

Parágrafo único. Integram as atribuições do car
go de Especialista em Recursos Hídricos a promoção
e o fomento ao desenvolvimento de pesquisas cientí
ficas e tecnológicas, voltadas para o conhecimento, o
uso sustentado, a conservação e a gestão de recur
sos hídricos, e a promoção de cooperação e divulga
ção técnico-científica, bem como a transferência de
tecnologia na área.

Art. 4~ São atribuições do cargo de Especialista
em Geoprocessamento o exercício de atividades de
nível superior de elevada complexidade e responsabi
lidade, relativas a operação de sistemas de geopro
cessamento e de tratamento de informações geográ
ficas, referentes à regulação, outorga e fiscalização
do uso de recursos hídricos, à implementação, opera
cionalização e avaliação dos instrumentos da política
nacional de recursos hídricos, à análise e desenvolvi
mento de programas e projetos de despoluição de ba
cias hidrográficas, eventos críticos em recursos hídri
cos e promoção do uso integrado de solo e água, en
tre outras ações e atividades análogas decorrentes
do cumprimento das atribuições institucionais da
ANA, referentes ao geoprocessamento e tratamento
de informações geográficas.

Parágrafo único. Integram as atribuições do
cargo de Especialista em Geoprocessamento a pro
moção e o fomento ao desenvolvimento de pesqui
sas científicas e tecnológicas relativas ao geopro
cessamento, voltadas para o conhecimento, o uso
sustentado, a conservação e a gestão de recursos
hídricos, e a promoção de cooperação e divulgação
técnico-científica, bem como a transferência de tec
nologia na área.

Art. 9 1 São atribuições do cargo de Analista
Administrativo o exercício de todas as atividades ad
ministrativas e logísticas relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo da
ANA, fazendo uso de todos os equipamentos e re
cursos disponíveis para a consecução dessas ativi
dades.

Art. 6 Q O ingresso nos cargos referidos nos inci
sos I a 111 do art. 1!l.desta Lei far-se-á mediante prévia
aprovação em concurso público específico, de provas
ou de provas e títulos.

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

§ 1.l2 O concurso referido nocaput incluirá a etapa
de curso de formação, conforme dispuser o edital de
abertura do certame, observada a legislação pertinente.

§ 2.l2 O concurso para ingresso no cargo referido
no inciso 111 do art. 1Q desta Lei poderá ser realizado
por áreas de especialização.

§ 32. São requisitos de escolaridade para ingres
so nos cargos referidos nos incisos I a 111 do art. 1.l2
desta Lei:

I - curso superior completo ou habilita
ção legal equivalente; e

11 - diploma de conclusão de curso su
perior, com habilitação legal específica, con
forme definido no edital do concurso, para
os cargos de Analista Administrativo.

§ 4Q Para acesso às áreas de especialização a
que se refere o § 22. do art. 6º, poderão ser estabele
cidos, no ato que as delimitar, requisitos específicos
de formação e titulação.

Art. 7Q OS ocupantes dos cargos referidos nos
incisos I a 111 do art. 1!l desta Lei cumprirão jornada de
trabalho de quarenta horas semanais.

Art. 811 Os padrões de vencimento básico dos
cargos de que tratam os incisos I a 111 do art. 12 desta
Lei são os constantes do Anexo I.

Parágrafo único. A investidura em cargo de
Especialista em Recursos Hídricos, Especialista em
Geoprocessamento e Analista Administrativo ocorre
rá, exclusivamente, no padrão inicial da classe inicial
da respectiva tabela.

Art. 90- A movimentação do servidor na tabela
constante do Anexo I a esta Lei ocorrerá mediante
progressão funcional e promoção.

§ 1Q Para fins do disposto neste artigo, progres
são é a passagem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, e promoção, a passagem do servidor do últi
mo padrão de uma classe para o primeiro padrão da
classe imediatamente superior.

§ 211 O regulamento disporá sobre os requisitos
e critérios a serem observados na movimentação do
servidor, observado, para fins de progressão funcio
nai, o interstício mínimo de um ano em cada padrão e,
para a promoção, a participação em curso de aperfei
çoamento.

Art. 10. Os ocupantes dos cargos referidos
nos incisos I a III do art. 1!ldesta Lei serão submeti
dos a avaliação de desempenho funcional, que
terá seus resultados apurados mensalmente e
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consolidados a cada doze meses, obedecendo ao
disposto nesta Lei.

§ 12 A avaliação anual de desempenho terá
como finalidade a verificação da observância dos se
guintes critérios:

I - produtividade no trabalho, com
base em padrões previamente estabeleci
dos de qualidade e economicidade;

11- capacidade de·iniciativa;
lU - cumprimento das normas de proce

dimentos. e· de conduta no desempenho das
atribuições do cargo;

IV - assiduidade;
V - pontualidade; e
VI - disciplina.

§ 22 Os critérios de avaliação serão aplicados
e ponderados em conformidade com as característi
cas das funções e~ercidas, sendo considerado .insu
ficiente, para obtenção de progressão ou promoção
por merecimento, o desempenho apurado em avalia
ção que comprove o desatendimento, de forma habi
tuai, de qualquer dos requisitos previstos no §19.
deste artigo.

§ 311 Será dado conhecimento prévio aos ser
vidores dos critérios, das normas e dos padrões a
serem utilizados para a avaliação de seu desempe
nho.

§ 49. É assegurado ao servidor o direito de
acompanhar todos os atos de instrução do procedi
mento que tenha por objeto a avalia.ção de seu de
sempenho.

Art. 11. Os ocupantes dos cargos de Especialis
ta em Recursos Hídricos e Especialista em Geopro
cessamento farão jus à Gratificação de Desempenho
de Atividade de Recursos Hídricos - GDRH, no per
centual deaté trinta e cinco por cento incidente sobre
o respectivo vencimento básico.

Art. 12. A GDRH será atribuída em função do
efetivo desempenho do servidor, bem assim do alcan
ce de metas de desempenho institucional fixadas, na
forma estabelecida em ato da Diretoria Colegiada da
ANA.

§ 19. Até quinze pontos percentuais da GDRH
serão atribuídos em função do alcance das metas ins
titucionais.

§ 211 Enquanto não forem regulamentadas e até
que sejam processados os resultados da primeira
avaliação de desempenho, a GDRH será atribuída
aos servidores no percentual de vinte por cento do
vencimento básico do servidor.

§ 39. O resultado da primeira avaliação gera efei·
tos financeiros a partir do início do períododeavalia
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor.

§ 4° O titular de um dos cargos efetivos referidos
nos incisos I e lido art1.2desta Lei,quando investido
em cargo em comissão de Natureza Especial,.DAS-6
e DAS-5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do
GovernoFederal, fará jus à GDRH com base no limite
máximo.dos pontos fixados para a avaliação de de
sempenho.

§.59. O titular de um dos cargos efetivos referi
dosnos incisos le 11 do art..1.2 desta Lei,quenão se
encontre em exercício na ANA, somente fará jus à
GDRH:

I - quando cedido para a Presidência
ou Vice-Presidência. da República, situação
na qual perceberá a GDRH calculada com
base nas Ill.esmas regras válidas para os
servidores que Sé encontram em exercício
na ANA; ou

II - quando cedido para órgãos e entida
de do Governo Federal distintos dos indicados
no inciso I deste parágrafo, situação na qual
perceberá a GDRH da seguinte forma:

a) o servidor investido em cargo em co
missão de Natureza Especia.l, DAS-6, DAS-5,
ou equivalentes, perceberá a GDRH em valor
calculado com base no disposto no § 49..

b) o servidor .investido lsm cargo em
comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá
a GDRH em valor calculado com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo
de pontos fixados para a· avaliação de de
sempenho.

§ 62. O regulamento disporá sobre a periodici
dade da avalia9ão dedesempehho a ser efetivada
para os fins deste. artigo.

Art. 13. Pl:ira fins de incorporação aos proven
tos da aposentadoria ou às pensões, a GDRH:

I - somente será devida, se percebida
há pelo menos cinco anos; e

11 -sêrá calculada pela média aritmé
tica dos·percentuai~de gratificação percebi
dos nos últimos sessenta meses anteriores
à aposentadoria ouinstitlliçãô da pensão.

Art. 14. Os servidores ocupantes dos cargos
referidos nos incisos I a 111 do art. 1.2 desta Lei não
fazem jus à percepção da Gratificação de Atividade



Art. 17. Aplica-se aos servidores ocupantes
dos cargos de que tratam os incisos I a 111 do art. 1.2
e o art. 16 desta Lei a vantagem pecuniária individu
ai instituída pela Lei nJ1 10.698, de 2 de julho de
2003.

Art. 18. A partir da vigência desta Lei, o valor do
auxílio-financeiro de que trata o art. 14 da Lei n.!!
9.624, de 2 de abril de 1998, será calculado com base
no vencimento básico do cargo a ser provido,acresci
do das demais vantagens de caráter geral e perma
nente instituídas por lei, inclusive gratificações de de
sempenho ou de produtividade, observados os seus
percentuais ou valores máximos.

Art. 19. Ficam criados, no âmbito do Poder
Executivo Federal, sem aumento de despesa, cento
e trinta e um cargos em comissão do Grupo-Dire
ção e Assessoramento Superiores - DAS e cento e
trinta e uma Funções Gratificadas - FG, assim dis
tribuídos: vinte e nove DAS-5; cinqüenta e um
DAS-4; cinqüenta e um DAS-3; cento e oito FG-1; e
vinte e três FG-2.

Art. 20. São extintos, no âmbito do Poder Exe
cutivo Federal, para compensação dos cargos cria
dos no art. 19 desta Lei, um cargo de Natureza Espe
cial, bem como, duzentos e noventa e seis cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores- DAS e cinqüenta e duas Funções Gratifica
das, assim distribuídos: vinte e dois DAS-6; cento e
cinqüenta DAS-2; cento e vinte e quatro DAS-1 ; e cin
qüenta e duas FG-3.

Art. 21. Ficam criados, no Quadro de Pessoal
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na
Carreira Previdenciária de que trata a Lei n° 10.355,
de 26 de dezembro de 2001 , seiscentos cargos efeti
vos, sendo duzentos de Analista Previdenciário, de
nível superior, e quatrocentos de Técnico Previden
ciário, de nível médio.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, surtindo efeitos a partir de 14 de julho de
2003.

Art. 23. Revoga-se o art. 40 da Lei n° 10.693, de
25 de junho de 2003.

Brasília, de de 2003.

I - os candidatos aprovados na primei
ra etapa do concurso para o cargo de Regu
lador - área de Recursos Hídricos, deverão
ratificar a sua inscrição para o cargo de
Especialista em Recursos Hídricos; e

II - os candidatos aprovados na prime
ira etapa do concurso para o cargo de Re
gulador - área de Geoprocessamento, de
verão ratificar a sua inscrição para o cargo
de Especialista em Geoprocessamento.

§ 2° Somente os candidatos aprovados na pri
meira etapa do concurso referido no caput que for
malizarem o termo de ratificação de inscrição pode
rão participar da segunda etapa do concurso, com
vistas à investidura nos cargos referidos nos incisos
I e 11 do art. 1!! desta Lei.

Art. 16. A remuneração dos cargos da Carrei
ra de Agente Penitenciário Federal, criada pela Lei
nl!. 10.693, de 25 de junho de 2003, é composta
pelo vencimento básico constante do Anexo II a
esta Lei, pela gratificação de atividade de que trata
o art. 3.9. da Lei Delegada n.9.13, de 27 de agosto de
1992, por gratificação de Atividade Penitenciária
Federal no percentual de duzentos por cento, Gra
tificação de Compensação Orgânica no percentual
de duzentos por cento, Gratificação de Atividade
de Risco no percentual de duzentos por cento,
Gratificação de Atividade de Custódia Prisional, no
percentual de duzentos por cento, e Indenização
de Habilitação de Custódia Prisional, calculada no
percentual de dez por cento, e outras vantagens de
caráter pessoal definidas em lei.

Parágrafo único. As Gratificações e a indeniza
ção a que alude este artigo:
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- GAE de que trata a Lei Delegada ri! 13, de 27 de I - serão calculadas, de modo não cu-
agosto de 1992. mulativo, sobre o vencimento básico do car-

Art. 15. Aplica-se, excepcionalmente, aos can- go do servidor; e
didatos aprovados na primeira etapa do concurso pú- 11 - não se incorporam ao vencimento,
blico realizado pela ANA, convocado por meio do Edi- nem serão computadas ou acumuladas para
tal nJ11, de 2002, e suas retificações, para provimento fins de concessão de acréscimos ulteriores,
de cargos de Regulador, o disposto nesta Lei, relati- sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
vamente aos cargos referidos nos incisos I e 11 do art.
1!! desta Lei.

§ 1!! Os candidatos aprovados na primeira eta
pa do concurso referido no caput, nos termos do res
pectivo edital, deverão formalizar, junto à ANA, no
prazo de quinze dias úteis a partir da publicação des
ta Lei, termo de ratificação de inscrição no referido
certame, observados os seguintes critérios:

--- - ~-~-
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ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO

CARGO ~LASSE PADRÃO
VALOR
lem R$)

111 5.151,00
Especial 11 4.970,41

I 4.790,03

Especialista em V ~.403,49

Geoprocessamento IV ~.223,10
Especialista em B 111 ~.O42,72
Recursos Hídricos 11 ~.862,33Analista
Administrativo I S.681 ,94
Agência Nacional V S.295,41
de Águas IV 3.115,02

~ 111 2.934,64
11 2.754,25
I 2.573,86

ANEXO 11
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO

CARGO CLASSE
VALOR
em R$)

Especial 306,72
[Agente Penitenciário Federal Primeira ~81,60

Segunda l240,OO
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EM n° 34 - C.Civil

1° de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência minuta de projeto de lei que dispõe so
bre a criação do Quadro de Pessoal da Agência Na
cional de Águas - ANA, e dá outras providência, em
atenção ao já acenado na Exposição de Motivos n°
33, desta data.

2. A Agência Nacional de Águas foi instituída
pela Lei nU 9.984, de 17 de julho de 2000, sem que,
contudo, houvessem sido criados os cargos destina
dos a compor o seu quadro de pessoal. Como ocorri
do com outras autarquias especiais, criadas para pro
ver o Governo Federal de instrumentos para a implan
tação de sua política de regulação, foi concedida à
ANA autorização para, no prazo de trinta e seis me
ses, prover suas necessidades por meio de contrata
ções temporárias por excepcional interesse público.

3. Por outro lado, o art. 27 da referida Lei mera
mente atribuiu à ANA competência para a realização
de concurso público para preenchimento das vagas
existentes no seu quadro de pessoal. Contudo, tais
vagas somente foram criadas por meio da Lei nU
10.410, de 11 de janeiro de 2002. A mencionada lei
criou duzentos e sessenta e seis cargos de Regula
dor, bem como oitenta e quatro cargos de Analista de
Suporte à Regulação, ambos de nível superior, desti
nados à execução das atribuições legalmente instituí
das pela Lei nU 9.984, de 2000, e vinte cargos efetivos
de Procurador.

4. No entanto, o diploma legal não cumpriu, inte~

gralmente, o disposto no art. 37, X da Constituição:
não fixou os vencimentos desses cargos, nem as par
celas componentes de sua remuneração, e tampouco
definiu as respectivas atribuições ou requisitos para
sua investidura, ou as suas peculiaridades, como exi
ge o conceito de cargo público assumido pela Carta
Magna, em seu art. 39, § 1u.

5. Posteriormente, valendo-se das disposições
do inciso 111 do art. 21 da Lei rP 9.986, de 18 de julho
de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos hu
manos das Agências Reguladoras e dá outras provi
dências, aDiretoria da Agência, por meio da Resolu
ção Interna nll 104, de 31 de maio de 2002, aprovou o
Regulamento de Recursos Humanos, em que se en
contram a definição de atribuições dos cargos de Re
gulador (cap. IV) e de Analista de Suporte à Regula
ção (cap. V), bem como as de Procurador Federal
(cap. VI), conforme estabelecidas no art. 37 da Medi
da Provisória nll2.229-43, de 6 de setembro de 2001 ,

~~---~ ----

e a tabela de remuneração relativa aos dois primeiros
cargos (Anexo 11). Cabe ressaltar que, para esses car
gos públicos, não foi definida uma tabela de venci
mentos, mas uma tabela salarial comum para os car
gos de Regulador e de Analista de Suporte à Regula
ção, com 20 referências, iniciando em R$ 3.400,00 e
terminando em R$ 7.100,00.

6. O mencionado artigo não poderia ter sido utili
zado para dispor sobre a definição das atribuições de
um cargo público, uma vez que faz expressa menção
a emprego público, no corpo daquela Lei. Além disso,
há que se lembrar que, devido à concessão de liminar
pelo STF em outubro de 2001 , sobre a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nll 2.31 O, diversos artigos da re
ferida Lei tiveram sua eficácia suspensa até o julga
mento final da ADln, entre eles o art. 15, que afirmava
claramente que "Regulamento próprio de cada Agên
cia disporá sobre as atribuições específicas, a estru
turação, a classificação e o respectivo salário dos em
pregos públicos de que trata o art. 2º, respeitados os
limites remuneratórios definidos no Anexo 111". Enten
de-se, assim, que a Diretoria da Agência não dispu
nha de competência para regulamentar os cargos e
posteriormente convocar o concurso público para seu
provimento.

7. Ainda assim, a ANA publicou o Edital nº
001/2002, em 11 de outubro de 2002, iniciando o pro
cesso de realização de concurso público para provi
mento de cento e dez cargos de Regulador, sendo no
venta e nove deles destinados à Área de Atuação Re
cursos Hídricos e onze para a Área de Atuação de
Geoprocessamento. Constituíram-se, na verdade,
dois diferentes cargos, para os quais visava a ANA re
alizar concursos públicos específicos, evidencian
do-se uma vez mais a impropriedade da formulação
legal originária, que previa apenas um cargo destina
do às suas atividades finalísticas - o de Regulador.

8. A ANA programou a realização do concurso
para efetivação em duas fases, a primeira constituída
de prova de conhecimentos específicos e gerais, de
caráter eliminatório e c1assificatório, de acordo com a
Área de Atuação escolhida pelo candidato, bem como
Prova de Redação - de caráter eliminatório e c1assifi
catório e Avaliação de Títulos - de caráter c1assifica
tório. Essa fase aconteceu entre 8 de dezembro de
2002 e 11 de abril de 2003, quando se realizou a últi
ma chamada para a fase complementar, que se com
punha de Curso de Formação, de caráter eliminatório
e c1assificatório, cujo início se daria a partir de 22 de
abril de 2003.

9. Entretanto, em reunião realizada em 16 de
abril de 2003, com representantes das Secretarias de



11.No ehtanto, pelas. razões já expostas na
Exposição de MotivoSho 33, de 2003, a Medida Pro
visória nO 124, de 2003, foi revogadapela Medida
Provisória nO 128, de 1° de setembro de 2003.
Impõe-se, agora, aapr:sentação de projeto de lei
com idêntico teor ao da Medida Provisória nO 124,
de 2003.

12. A solução proposta, todavia, implica redefinir
a composição do Quadrode Pessoal daANA, suprin
dolacunasda~LeisnQ9.984, de 2000, enQ10.410, de
2002, a fim de. que a Agência possa, efetivamente,
contar com quadros efetivos e servidores capacitados
a assumir as suas competências legais, evitando-se a
simplificação exagerada contida na previsão legal em
vigor. Assim, propomosque, em lugar de um cargo
único de "Regulador", que, ademais, não tem atribui
ções legais fixadas :m Lei específica, como dispõe o
texto ConstítuciOnl;ll, sej(i aANA dotada de, essen
cialmente, dois cargo~ voltados a SUa~ atividades fi
nalísticas: EspeciéllistaemHecursos Hídricos e Espe
cialistaem Geqprocessamento.Taiscargos, na ver
dade, são os que, .de fato, pretendia a ANA prover,
uma vez queo concurso público mencionado expres
samente "sub?ividiu" Q cargo de "Regul~dor" ~as Áre
as de Recursos Hícfricos e.de geoprocessamento.
Transformam-~e~~lémdis$o, os cargos (também 50

menteformalll1enteprevistos) deAnalista de. Suporte
à Regulação e111 cargos de AOpJista Admini~trativo,
tomando-se como base a própria •Lei nQ10.410, de
2002, que criou. cargos no âmbitodo InstitutoBrasilei
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
váveis - IBAMA, autarqúia especial que também

a) a ANA, Única agência contemplada
com carg()s pÚblicos, difere das demais pela
sua principal característica de reguladora do
uso de bens públicos e não de serviços pú
blicos;

b) .o adequado desenvolvimento de
suas atribuições e competências não pode
ficar condicionado a .eventuais contratações
de pessoal, •por p~ríodos determinados, ge
randoa constante necessidade de treina
mentos esazonaisinexistêhcia de servido
res em número .indispensável à condução
desuasatividadeá;

c) .sob responsabilidade da ANA reca
em várias atribuições de extrema importân
cia nos dias atuais, cuja significação deverá
ser ~radéltivamen~e potencializada ao longo
dot~mP9' comoasquese~eferem à gestão
dosre?ursos !"tídricos de domínio.da União,
àimplernentação do Sist~ma Nacional de
Gerenciamento de Recursos hídricos, envol
venqo,ne~tecéls(),i~úm:r~. outros atores
no níve.lestadual, e à implementação da Po
lítica. Nacionalde Recursos Hídric6s;

d) POCOl1te*to desuas atribuições de
nat~~ezaordinária incluem-se outras· de
caráter pontuál, como €Ide planejar e pro-
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Gestão e de Recursos Humanos, do Ministério do mover ações destinadas a prevenir ou mi-
Planejamento, Orçamento e Gestão, dirigentes da nimizar os efêitos de secas e inundações,
ANA se depararam com dúvidas suscitadas pelas Se- em apoio aos Estados e Municípios, que,
cretarias sobre a legalidade da fixação, ppr Resolu- ao lado da concessão de outorgas de dire-
ção interna da Diretoriada ANA, da definição das atri" ito de uso de recursos hídricos, se inserem
buições dos cargos, bem como o valor da remunera- na Constituição como de competência da
ção correspondente,. fixada com base, como r~ssalta- União;
mos, no art. 21 daLeinQ9.986, de 2000, e indicada no e) é inequívoca, portanto, a necessida-
subitem .. 2.3 do Edital respectivo. Em cohsElqüência, de de se compor o quadro de pessoal da
acatando também recomendação das Secretarias, no ANA,· a fim de que possa, já nos seus pri-
Ofício Conjunto n.2 79/SGRlSEGES/Mp, de 16 de abril meirosanos de existência, eXêrcer~lena e
de2003,a.Diretoria Colegiadad~ ANA del.iberou adi- eficazrnentesuas atribuições, inclusive .pro-
ar.a ~ealizaçãodaetapa complementar do.concurso, mov~r a ampliaçãode COmitês de Bacia e o
sob imédiatoaviso aos candidatosaprovadosna pri- sensoriamentode.possíveís riscos àdegra-
meirafasedo certame e publicação no DiárioOficial. dação ou a contaminação dos recursos hí-

10.0iante dessa situação e das inevitávéis re- dricos, para evitar. calamitosos desastres
percussões desfavoráveis que surgiriamemdecor- como oquerecentementeocorreu na bacia
rência do cancelamento do concurso, foi .editada a do. rio Paraíba do Sul, na região de Cata-
Medida Provisória n° 124, de 11 de.j~lho de 2003, a guases,em Minas Gerais.
fim de reparar eyentual dano que poss~ 9correrem
detrimento da valiqade do conc~rso, quando da deci
são doSupremoTribun~1 Feqeral spbreaA[)INrf
2.31 Q.. Para justific~r.~ ..necessid~de da edição da Me
dida Provisória, ressaltou-se que:

']IIFI
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exerce funções reguladoras e poder de polícia no to
cante à legislação ambiental.

13. A remuneração prevista na proposta ora
apresentada segue também os mesmos valores de
vencimento básico previstos pela Lei nº- 10.410, de
2002, evitando-se, assim, a fixação de novos paradig
mas remuneratórios no serviço público para cargos
assemelhados. No entanto, tendo em vista as especi
ficidades dos cargos de Especialista em Geoproces
samento e Especialista em Recursos Hídricos e o ele
vado grau de qualificação exigido desses profissiona
is, prevê-se, de forma similar às demais carreiras do
serviço público federal, o pagamento de Gratificação
de Desempenho, no percentual de até 35% do venci
mento básico, cuja atribuição dependerá da avaliação
de desempenho individual e das metas de desempe
nho institucional atingidas pela ANA, em cada perío
do de avaliação.

14. A fim de superar eventuais dúvidas quanto à
validade do certame já iniciado, propõe-se que os
candidatos nele inscritos e aprovados em sua primei
ra etapa possamser investidos nos cargos de Especi
alista em Recursos Hídricos e de Especialista em Ge
oprocessamento, tendo em vista que as atribuições
previstas no Edital n!l 001, de 2002, são essencial
mente as mesmas fixadas nesta proposta de projeto
de lei. Tal investidura seria precedida, no entanto, de
ratificação, a ser firmada no prazo de quinze dias, de
suas inscrições no curso de formação, para que o
mesmo possa ter prosseguimento. Assim, evitar-se"á
o provimento decargos que, sem previsão legal sufi
ciente, poderiam revelar-se, eventualmente, inade
quados às diretrizes da política de recursos humanos
a ser implementada pelo Governo, especialmente no
caso das "agências reguladoras", sem, contudo, pre
judicar cidadãos que, confiantes na legalidade da ini
ciativa de uma entidade da Administração Federal,
candidataram-se, validamente, a ingressar no serviço
público.

15. Propõe-se, adicionalmente que, afim de
afastar dúvidas quanto à aplicação do art. 14 da Lei n!l
9.624, de 1998, e em benefício, inclusive, dos mes
mos candidatos, o valor do auxílio-financeiro de cin
qüenta por cento da remuneração do cargo a ser
pago aos candidatos aprovados na primeira etapa de
concursos públicos, durante os cursos de formação
que constituem a sua segunda etapa, seja calculado
com base no valor do vencimento básico do cargo a
ser provido, acrescido das vantagens de caráter geral
e permanente, inclusive gratificações de desempe
nho, em seu valor ou percentual máximo. Tal provi
dência se mostra indispensável à medida que, em al-

guns casos, tais gratificações são pagas, por perío
dos delimitados, a partir da posse no cargo, em valo
res inferiores, prejudicando os candidatos em tais
concursos durante a fase de formação.

16. O veto presidencial ao Anexo da Lei n!l
10.693, de 25 de junho de 2003, que cria a Carreira
de Agente Penitenciário Federal, se deu em razão da
substituição do anexo que constava da Medida Provi
sória original, de n!l11 O, de 14 de março de 2003, no
qual figurava apenas o vencimento básico do cargo 
como tem sido a prática na elaboração de textos lega
is de criação de carreiras ou planos de cargos de sa
lários - por outro, contendo os valores de todas as
parcelas da remuneração do cargo, além de impreci
são na coluna "Cargo", quando se refere ao seu nível.
Apesar de o texto do art. 4-'1 referir-se a "gratificações
de igual valor às referidas no art. 4!l da Lei n!l9 .266, de
15de março de 1996", de "Indenização de Habilita
ção de Custódia Prisional" e de "Gratificação de Ativi
dade de Custódia Prisional", constaram do anexo do
projeto de lei de conversão parcelas com as seguin
tes abreviaturas: 'IND. HAB. POL.' , 'GRAT. ATIV. POL.
FED.', 'GRAT. COMP. ORG.', 'GRAT. AT. RISCO' e
'ATIV. DE CUSTo

17. Tais gratificações relacionadas no art. 4!l da
Lei n2 9.266, de 1996, são, de fato, as de Atividade
Policial Federal, de Compensação Orgânica e de Ati
vidade de Risco. Contudo, o art. 4.11 do projeto tão so
mente dispõe que as gratificações sejam calculadas
da mesma forma que as da carreira policial federal, e
não que tenham a mesma denominação. Ademais, a
despeito de o texto do projeto referir-se a 'Indeniza
ção de Habilitação de Custódia Prisional', o título de
tal parcela aparece no anexo como 'IND. HAB. POL.',
bem assim a 'Gratificação de Atividade de Custódia
Prisional' figura no anexo como 'ATIV. DE CUST.'.

18. Além de deixar muito a desejar em termos
de técnica legislativa, o anexo, na forma em que foi
aprovado, poderia conduzir a equívocos interpretati
vos e mesmo levar à falsa impressão de que a remu
neração do cargo contém mais parcelas do que as re
feridas no texto do projeto. A possibilidade de dúvida
interpretativa, pelo seu potencial de gerar inseguran
ça jurídica, foi justificativa suficiente para se vetar o
dispositivo, por contrariedade ao interesse público.

19. O art. 4.2 da Lei n 10.693, de 2003, ao preten
der definir a remuneração do cargo de Agente Peni
tenciário Federal, apresentou inconsistência que invi
abiliza a identificação objetiva da composição remu
neratória do cargo. Assim, mantido o espírito inicial do
art. 4!l daquela Lei e também em razão do veto, ne
cessário se faz fixar o vencimento básico da carreira e

- -~~-----""----~ ----~----------
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explicitar com clareza, a composição remuneratória,
mediante a atribuição de denominação às gratifica
ções e indicação dos respectivos percentuais que de
vem incidir sobre o vencimento básico a ser fixado no
Anexo 11 do presente Projeto.

20. Propomos, ainda, para resolução urgente de
demandas para o término do processo de reestrutura
ção de diversos órgãos da Administração Federal. e a
necessida.de de lei, em sentido material, para a trans
formação de cargos públicos, a criação, no âmbito do
Poder Executivo Federal, de cento e trinta e um car
gosem comissão do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores -DAS e cento e trinta e uma Fun
ções Gratificadas - FG, sendo vinte e nove DAS,5;
cinqüenta e um DAS-4; cinqüenta e um DAS-3; cento
e oito FG-1; e vinte e três FG-2; perfazendo um total
de duzentos e seSsenta e dois cargos em comissão e
funções. gratificadas. Para compensar o aumento da
despesa daí decorrente, propõe-se a extinção de um
cargo de Natureza Especial, dUzentos e noventa e
seis cargos em comissão do Grupo-Direção e Asses
soramento Superiores - DAS e cinqüentae duas Fun
ções Gratificadas- FG, •sendo vinte e dois DAS-6;
cento e cinqüenta DAS-2; cento e vinte e quatro
DAS-1 ;cinqüenta e. duas FG-3, numtotalde trezentos
~ quarenta e nove cargos erncomissão e funções gra
tificad~s.Çom isSo, espera-se encerrar oprocesso de
reestruturação dos órgãos da Administração Federal
sem . aumento dê despesa no corrente exercício,
como de':J1onstração de austeridade e preocupação
com oUso rapional dos cargos em comissão e fun
ções gratificadas.

21. Por fim, propõe-se a criação de seiscentos
cargos no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social -INSS, na Carreira Previdenciária,
sendo dU~entoscargos de Analista Previdenciário e
quatrocentos cargos d~ Técnico Previdenciário, com
o objetivo de viabilizar a continuidade das atividades
do INS? e. suprira carê~ciadepessoalnas suasáre
as finafísticas, danci0prosseguimento ao processo de
formação do quadro de pessoal necessário ao cum
primentod~•missãoinstitucionéJ,1 do Instituto. Além
disso, a criaçãodestespargos possibilitaráa substitu
içã~ dqs prestadoresde s~rviçosatualmente terceiri
zados, cujos contratos tiveram seu. fim determinado
pelo Tribunal de Ct:>ntasda União - TCU, bem como o
iníciodaestrutur~çã~ de.novas Gerências-Executi
vas, A~ênciasd~ Previd~ncia.Soçial e Unidades
Avançadas d!3 Atendimento, necessárias para melho
rar o atendirhEulto ao cidadão.

2? QU~nto ~o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar n>l1 01 , dê4de maio de 2000, em rela-

~llll

ção aos cargos da Agência Nacional de Águas, pode
ser considerado plenamente atendido, uma vez que a
despesa decorrente do provimento de 110 cargos já
se encontra devidamente prevista na Lei Orçamentá
ria Anual, estimada em R$ 1,9 milhão, no ano de
2003. A despesa para o ano de 2004, estimada em R$
5,2milhões, constará do Projeto de Lei Orçamentária
Anual de 2004, em fase de elaboração, sendo absor
vidas pela margem líquida de expansão para despe
sas de caráter continuado, calculada e demonstrada
no anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. No ano
de 2005, a despesa anualizada de R$ 5,2 milhões re
duzirá a margem líquida de expansão para despesas
de caráter continuado daquele exercício, o que se
mostra compatível com o aumento de receita decor
rente do crescimento real da economia previsto, con
forme demonstra él série. histórica relativa à amplia
ção da base de arrecadação nos últimos anos. No
que se refere .ao provimento dos cargos de Agente
Penitenciário Federal, já na edição da Medida Provi
sória nº- 110, de 2003, previa-se que as despesas de
correntes correriam à conta das dotações orçaméntá
rias.consignadaspela União, autorizada no Quadro
Vide que trata oart. 16daLei.rf-10.640, de 14 de ja
neiro de .2003. Nocaso do provimento dos duzentos e
sessenta e dois cargos em comissão la das funções
gratificadas que se propõe criar, importará despesa
de R$3.897.007,07; com a extinção de outros trezen
tos e quarenta e nove cargos em comissãoe.funçÕes
g~atificadas, ecol'lomiza-se R$ 3.897.898~56,0 que
cobrirá essa transformação de cargos, sem aumento
de despesa. Porfi~1 no casoda criação de cargos na
Carreira Previdenciliria,o .ato de criação de cargos
somente gerará custos quando dO$~U provimento.
Considerando que o provimento subordina-se à pré
via autorização d() Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, os custos e o efetivo impacto orça
mentário serão indicados quando dasautórizações.

23. A urgência e a relevânciadas questões aqui
relatadas, em vista do caráter .ernergencial.das solu
ções apresentadas, justificam a ediçãodapresente pro
posta de projeto de lei - permitind?, por um lado, a con
clusão do concurso públipoinioiado pela ANA e inter
rompido em decorrência délfragHi9ad~jurídica da situa
çãoreferida, o suprimento de vetopresidercial derivado
de contrariedade'.élo.interessepúblico, envolVendo oor
reçãoessencial paraque possam ser providos os car
gos de. Agente Penitenciário Federal',•• atransformação
de cargos em cOmissãq efunçõesgratificapas, sem au
mento de despesa, a fim de permitira adequada reor
ganização de, órgãos e entidadesdoPocler.Executivo e
a criação de 'cargos na Carreira Previdenciária.



IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Esta ses
são solene destina-se a homenagear a União Nacio
nal dos Estudantes - UNE, pelo transcurso de seu 66°
aniversário de fundação, tendo sido requerida pela
nobre Deputada Alice Portugal.

Convido para compor a Mesa o Sr. Gustavo Pet
ta, Presidente da União Nacional dos Estudantes
UNE (palmas); o Sr. Lauro Morhy, Reitor da Universi
dade de Brasília - UnS (palmas); o Deputado Aldo
Arantes, ex-Presidente da UNE (palmas); o Sr. Carlos
Roberto Antunes dos Santos, Secretário de Educa
ção Superior, representante do Ministro da Educação,
Cristovam Suarque (palmas); o Sr. Orlando Silva de
Jesus Júnior, Secretário Nacional de Esporte Educa
cional do Ministério do Esporte. (Palmas.)

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Neste mo

mento assistiremos a apresentação de vídeo sobre a
UNE.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Sras. e Srs.

Deputados, senhoras e senhores, a tradição é algo
que nunca envelhece. Com o passar do tempo, ela se
torna, sim, cada vez mais forte, apoiada nos fatos e
nas pessoas que lhe vão dando respeitabilidade, ple
nitude, credibilidade, distinção e grandeza.

Num país onde, infelizmente, mesmo as mais
dignas idéias padecem da marca inevitável do transi
tório, poucas instituições há que se possam orgulhar
de desvelo pela própria trajetória.

A União Nacional dos Estudantes, a mitológica
e combativa UNE, representa sem dúvida uma des
sas. É portanto com vistas à sua presença constante
nos grandes movimentos que têm feito por escrever e
rescrever a História do Brasil, nos últimos 66 anos,
que aqui estamos para prestar a nossa homenagem.

A UNE, por excelência, tem sido o berço do pen
samento Iibertário, caldeirão onde sempre fervilha
ram os mais puros ideais democráticos, temperados
com o sabor que só lhes poderia dar uma juventude
intelectualmente esclarecida, apaixonadamente sin
cera, moralmente íntegra, desprovida da cobiça, da
vaidade e da intenção do proveito pessoal.

As utopias desses jovens brasileiros não têm
sido em vão. Os que ali têm lutado nem tudo conse
guiram, mas ganharam o respeito dos outros brasilei-

Institui a Medalha e o Diploma do
Mérito de Relações Exteriores e Defesa
Nacional no âmbito da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional.

Despacho: À Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados e à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 74, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga)

A Câmara dos Deputados resolve
Art. 1° Ficam instituídos a Medalha e o Diploma

do Mérito de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
a ser concedido, pela Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, às pessoas naturais ou jurídi
cas que tenham prestado serviços de excepcional re
levância em proveito das relações exteriores ou da
defesa nacional da República Federativa do Brasil.

Art. 2° O plenário da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional expedirá as instruções
necessárias à execução desta Resolução.

Art. 3° Este Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificativa

Essa proposição objetiva criar um diploma para
que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional possa homenagear personalidades que contri
buam, decisivamente, em prol das Relações Exterio
res e da Defesa Nacional do Brasil.

Seria uma condecoração singela de reconheci
mento dos inúmeros brasileiros que têm ajudado para
que o país alcance a devida importância no plano in
ternacional.

Essas são, enfim, as razões que apresento, soli
citando o apoio e o aperfeiçoamento desta proposi
ção pelos colegas parlamentares.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2003. 
Alberto Fraga, Deputado Federa; PMDB - DF
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24. Estas, Senhor Presidente, são as razões O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Finda a lei-
que justificam o encaminhamento do presente projeto tura do expediente, passa-se à
de lei, que ora submeto à elevada consideração de
Vossa Excelência.

Respeitosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42101

ros, se não pelo que fizeram, com certeza pelo· que O Brasil tem sobejas razões para mu~o esperar
tentaram fazer, na ousadia do verdor dos anos, quan- de sua juventude. E a UNE, pelo que historicamente
do nenhum obstáculo constitui razão bastante para tem representado ao longo dos 66 anos de existência,
desistir. Ao contrário: qualquer dificuldade passa a através de suas federações e diretórios, constitui -
significar motivação a· mais, e todas se tornam pres- ela que é um fim em si mesma - um meio precioso
supostos para o engajamento político. para a realização do novoideário da Nação.

No Estado de DireitoDemocrático, só pelo exer- Com a reverência devida ao passado de lutas e
cIcio. pe~manente da política,. em.face das grandes ao futuro de novas conquistas, a Casa registra neste
questõesnacionais, pode-se transformar o destino da momento os parabénsefltusiasmados à União.Nacio-
sociedade. Q~anto ant~s ocorrer, tanto mais eficaz e nal dos Estudantes, a UNE, pela passagem deste ani-
consciente esse processo. Enquanto freqüenta os versário.
bancos da saladeaula, o jovemnãodeve adiar esse Parabéns e muitoobrigado, em nome do nosso
moment?, .... mantendo-se. .exclusivamente. abraços Presidente João Paulo Cunha e de todos os Srs. Par-
comos problemasque dizem respeito à sua vida aca- lamentares. (Palrras.)
dêmica.É importante que s~projete para ~Ié~da vi- O SR. PRESIDEtUE{LobbeNeto)-Concedo a
vênciapes~oaIpara conhecer,. interpretar e influir em palavraà autorado requerimento de. realização desta
tudoguantoatormenta .os cidadãos, de forma a se sessão solene, Deputada Alice Portugal, Vice-Presi-
preparar para que a respectiva. habilitação profissio- denta da Comissão Especial de Políticas Públicas
nal adquir(i genuína conotação social. para a Juventude, da qual t(imbém faz~mos parte, a

N~() deoutraman~ira.se firmou a tradição da quemparabenizo pela iniciativa de propor estajustís-
União Nacional. dos E~tlldantes. A juventude é natu- sima homenagem. . ..
ralmente corajos~, mas, depl?ravelmente, no lugar de A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdqB- BA. Sem
infligir coragem. em muitos inflige medo. Em não pou- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Lob-
cas quadras da história d~ pNE vári?s de. seusinte- be Neto, membr() da Oomiss&o de Educação e da 00-
grantesacabar~rn contidos orap~.la força das baione- missãoEspecial dePolític~sPúblicaspara a Juventu-
tas, ora pelace~sura mais empedernida. Por um te~- de, Sr. Gustavo Petta, Presidente da União .Nacional
po, °med()dosfrj;lcos .abafou() ard()fdos que nada dos Estudantes,acadêmi90 de Jornalismo da PUO de
te~iam: .. Oomp~rti~ipação,. solidariedade, generosic São Paulo; Dep~tad() Aldo Arantes, ex-Presidente da
dade, vigor, ent~~i~srnO' indi~nação di~nte da injusti- UNE -e tomeiéiJiberd~de,ao saber gue a esta ses-
ça •. ~ciEiI ~pr~99upaç&oac~rcado~~estinos da .• uni- são compareceriarrl diversos.ex-pr~sidentes, de. indi-
versipadepú?li~a,aUNE quis um dia transformar o cá-lo .• para. repr~sent~r,emblematicame~te, .todos
Bri3~itE, senemtudo conseguiu, muito ainda tem por aqueles que dirigiram essa entidade nacional; Dr. La-
realizar. uroMorhy, magnífiy() Reit?rda UnB, l)niv.ersidade de

C . , '~ , Brasíli~, que sirrlpolíza, semdúvid~, o.sonhoda uni-
o. .1 •••• e.rto equed~~ mutãçobes~istóriC~t()lítiC?-SOci- versidadepública em umperíodo também igual a este

ais c amam pOflerente.a ()r agem o movimento que vivemos'<:fepe~sp~ctivade.desenvolvimento
estudantil. ..• Na .. Iuta do presente não .se há de falar sustentável e d.~ e...Ieva.. çãodo sentimento.. d.. e sabera,_
mais, cOrno nopassado,ern redemocratização, por- , . I"t h· .
qu..e.o.. p.'.aís,.or9... ulhosa.Ille.n,te, atr.avess.. a. momento es- ma naClona, rn~l()nosonra sua presença neste'r' d I'b d d·· .. evento;Sr.OrlandoSilva deJesus Júnior, Secretário
PéCli3 ISiSIlTIO e.le\ 8.eepluralismo. Não se há, Nacional de Esport(3 ..Educacional do Ministério do
tampou~o,. de.fal~r em pacificação, P9rque o futuro Esporte, primeiro pr(3siden~enegro daUniâo Nacional
:~~g:~~~.~. ~~f:d:si~~a de, por fim, nos concili- dos Estudant~~;e. pr.. C~rlos. Roberto .Ant~nes dos

Sant()s, Secret~riodeEd~ca9ãoS~perior do MEO, a
ViVelT1()s,rya \ferdade, importantíssimaexpe- nossa SESU, <:fesagua~()uro d(3 t()dosos pedidos, sú-

rienciad(3repqsiç&o deyalores e recomposição de plicas e opiniõ~~dpsest~dantes brasileirosedaco-
espe\~nç~s.A univ~rsidade brasileira,.em especial a munidade univ~r~it~rian()~i~ist~riQ d~. E?ucação,
univ1fsidade ppblica,como instrumento.de democra- que noshonra c()msu~ pf~sença,repr$senta,ndotam-
tiza~~~d~op0rtu~ida<:fes, coloca-se diante de um bém o Ministl"Od(iE2ducação, Prof. CristovamBuarque,
gran~~desafio. n~ rnissã9 indelegável de desenvolver meuscumprimeptos.
osm~lh?~esc~rebros,d~~e País, seja do· ponto de No CUrso?6Sitasessão, vamos registrara pre-
vistap4r~rTleot~~cadêmico, seja no que respeita à sença importantíssima de todas assanhores e se-
formação de novas lideranças. nhores.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho
ras e senhores presentes, companheiros estudantes,
professores e servidores, a História do Brasil registra
a participação dos estudantes em todos os momen
tos em que se lutou por liberdade, pela democracia
em defesa do patrimônio nacional e contra qualquer
tipo de injustiça praticada em nosso País.

A história da UNE é o espelho dessa rebeldia
em defesa de causas nobres que marca a atuação or
ganizada dos estudantes brasileiros desde 1937. A
UNE, lembrando o que disse o escritor Arthur Poe"
mer, sempre foi a universidade do asfalto, entidade
que forma líderes com o entusiasmo vivo de suas
passeatas e as manifestações em defesa de causas
justas.

Foi no processo de sua reconstrução, nos idos
de 1979, que esta Deputada, então estudante de Far
mácia e Bioquímica da Universidade Federal da Ba
hia' iniciou sua militância política. A UNE é, pois, tam
bém minha escola e ao propor esta homenagem, na
passagem de seus 66 anos, faço-o movida não ape
nas pelo reconhecimento da sua importância para a
construção de nossa história, mas também premida
por aquele mesmo sentimento de quando gritava nos
congressos, nas ruas, nas assembléias estudantis: '~

UNE somos nós, nossa força e nossa voz':
Quero aproveitar esta homenagem à nossa

UNE para reverenciar a memória de seu último Presi
dente antes da reconstrução, em 1979, Honestino
Guimarães, herói do povo brasileiro, preso em 10 de
outubro de 1973, no Rio de Janeiro, e desaparecido
desde então, sem que sua família saiba do paradeiro
de seu corpo ou as circunstâncias de sua morte.

Os 66 anos da UNE, que hoje comemoramos,
são de lutas, de vitórias, de sacrifícios, de persegui
ções, de tenacidade e de resistência. Estas também
são as marcas dos estudantes brasileiros desde o
Brasil Colônia. Já em 1710, segundo registro de Ola
vo Bilac, foram os estudantes de conventos e colégios
religiosos quem primeiro reagiram e ajudaram a der
rotar o invasor francês que desembarcava no Rio de
Janeiro sob o comando de Duclerc. A Inconfidência
Mineira de 1789 contou com a participação ativa de
estudantes como Domingo Vidal Barbosa e José
Alvares Maciel. Da mesma forma, a heróica campa
nha dos baianos pela consolidação da independência
do Brasil, finalizada no dia 2 dejulho de 1923, teve ati
va participação estudantil. As lutas abolicionistas que
se seguiram e as campanhas pela proclamação da
República foram abraçadas com paixão pelos estu
dantes, notabilizadas pela fala e pela memória de
Castro Alves.

A partir de 1937, com a criação da UNE, a parti
cipação dos estudantes brasileiros nas lutas políticas
travadas no País ganha nova dimensão, assume ca
ráter nacional e passa a influir decisivamente nos
acontecimentos políticos. Já em 1942, a UNE tomou
para si a tarefa de mobilizar a juventude brasileira nas
vigorosas manifestações antifascistas, exigindo o
rompimento do Brasil com os países do eixo Alema
nha/Japão/Itália e desenvolveu campanhas de arre
cadação de fundos para adquirir aviões de treinamen
to para os soldados brasileiros e em defesa do alista
mento de jovens na Força Expedicionária Brasileira. A
UNE assumiu ainda com vigor campanha pela volta
do Brasil à normalidade democrática, por eleições li
vres e pela anistia.

Data desta época a primeira tentativa de divisão
da entidade. Contrariado coma atuação da UNE e
com sua força, o então Ministro da Educação cria en
tidade oficial paralela, a Juventude Brasileira, de ins
piração fascista, com o claro objetivo de enfraquecer
a UNE e dividir os estudantes.

Ainda na década de 40, a UNE desencadeia
campanha em defesa do patrimônio territorial e eco
nômico do Brasil. Desta campanha desdobram-se a
luta pelo monopólio estatal do petróleo e pela criação
da PETROBRAS, cuja palavra de ordem, muito viva
nos nossos dias, era "o petróleo é nosso':

A força e a influência da UNE eram tamanhas
que o Governo dos Estados Unidos da América des
tacou agentes para monitorar suas ações e coorde
nou, com uma agente do Departamento de Estado
Norte-Americano, de nome Helen Rogers, a tomada
do controle da entidade por setores direitistas.

No final da década de 50, a UNE desenvolve
campanha nacionalista, e uma de suas maiores con
quistas foi a destituição do Superintendente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico, Roberto
Campos, que desejava que o Brasil assinasse o Acor
do de Roboré, que obrigava a PETROBRAS a realizar
gastos em favor da multinacional Gulf Petroleum Co.,
da Bolívia.

Em 1959 a UNE lidera o início da luta estudantil
contra o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional, naquela época de inspiração priva
tista, que, entre outros itens, propunha o desapareci
mento gradativo do ensino público e gratuito.

Em 1961, na gestão do estudante Aldo Arantes,
aqui presente, até há pouco Deputado Federal pelo
PCdoB de Goiás, motivo de júbilo para a militância
deste partido a que muito me honra pertencer, a UNE
participa da Campanha da Legalidade, em defesa da
posse de João Goulart; levanta a bandeira da Refor-
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ma Universitária; cria os Centros Populares de Cultu
ra - os famosos CPC; desencadeia a UNE Volante; e
lidera a primeira greve nacional dos estudantes uni -,
versitários, defendendo a participação de um terço de
estudantes nos órgãos de deliberação das universi
dades, vitória consolidada e mantida até hoje pelos
estudantes brasileiros. A presença de Aldo Arantes
representou marca especial na construção e na vida
dessa entidade nacional.

Com o golpe militar de 1964, a UNE foi uma de
suas primeiras vítimas, teve sua sede invadida e in
cendiada no próprio dia 1o de abril, por integrantes do
Comando de Caça aos Comunistas - CCC. A maioria
das lideranças estudantis foi presa, exilada ou obriga
da a Viver na clandestinidade.

De 1965 a 1971, apesar das perseguições, da
caçada desencadeada pela repressão contra lideran
ças estudantis, a UNE consegue realizar congressos
na clalidestinidadee eleger suas direções. Se um era
preso, logo outro era eleito para assumir seu lugar.
Assim se deu com as gestões presididas por Altino
Dantas, José Luiz Guedes, mineiro memorável, Luís
Travassos, Jean Marc Van derWeid e, finalmente, Ho
nestino Guimarães, preso, torturado e morto pela re
pressão.

Mesmo diante de ameaças, perseguições e pri
sões, á UNE liderou os estudantes brasileiros na luta
contra a ditadura e contra projetos que ela pretendia
impor à universidade brasileira. Impedidos de realizar
novoscongressos, os estudantes organizam 2 encon
tros nacionais de estudantes com o propósito de re
construir a entidade e unificar a luta contra a política
educa9ional da ditadura. Um deles foi em 1977, ano
em qlleadentrei na Universidade Federal da Bahia,
quando ocorre a célebre invasãoda PUC de São Pau
lo, de onde saíramcerca de 900 estudantes presos e
dezenas de ferido.s.

o ano de 1977 foi oda retomada das manifesta
ções contra a ditadura e elas reivindicações por mais
verbas para as uniVersidades, contra os preços abusi
vos das mensalidades e pela libertação dos presos
políticos.

O AI-5 é revogado em 1978 e, em 1979, cerca
de 10 mil estudantes comparecem ao Congresso de
Reconstrução da UNE em Salvador, que elegeu um
baiano - hoje educadorde grandes propósitos e, sem
dúvida, de grandes frutos colhidos -, o companheiro
Rui César Costa ,e Silva, Presidente da UNE pela
Chapa Mutirão..No ano seguinte são realizadas elei
ções diretas para elecidir a sucessão na UNE, e o es
tudante AldoRebelo, hoje líderdo Governo Lula nesta
Casa, é eleito Presidente.

Os anos 80 são de reconstrução da UNE, que,
com o fim do regime militar, é finalmente legalizada
em 1986, na gestão do estudante Renildo Calheiros,
também aqui presente, hoje Deputado Federal pelo
PCdoB de Pernambuco.

A década de 90 começa com Fernando Collor
na Presidência da República, eleito após anos de di
tadura. Denunciado por corrupção, Collor encontra
nos estudantes e na.UNE seus mais ferrenhos inimi
gos. Jovens, os "caras-pintadas", saem às ruas exi
gindo o impeachment do Presidente corrupto e con
seguem, ao lado de outras entidades da sociedade ci
vil, queo Senado Federal aprove o afastamento defi
nitivo de Collorda Presidência da República. O Depu
tado Lindberg Farias, hoje presente nos quadros do
PT, é, sem dúvida, símbolo importante doimpeach
ment e da ética na política.

Em 1993, Itamar Franco assume a Presidência
e, em seu mandato, jáchegando aos dias de hoje, o
terreno da praia do Flamengo é devolvido para a
UNE. Em ,1996, já com Fernando Henrique Cardoso
na Presidência, começa a luta contra o Provão. A
UNE diz que o Proyão Ilãoprova nada e discorda des
sa forma de avaliação das universidades fazendo a
campanha pela e~tregada prova em branco, obtendo
adesão de milhares de formanelos em todo o País.

Recentemente,.a UNE. realizou, em Goiânia,
seu 420 Congresso, ornaiorjá realizado pela entida
de, reunindo mais de t2mil estudantes, dos quais 10
mil delegados. Foi ~Ieito PreSidente da entidade o jo
vem estudante Gustavo Petta. E sua diretoria logo tra
çou audaciosoplanqdelr~palhoque envolve a conti
nuidade da luta c~otrao Provão, que neste momento'
ganha, em parCeria com () Ministério da Educação,
nova conforma9ãode av~liação, mais verdadeira e
profunda, com a análise das úteis ações de pesquisa
e de extensão,qaquantidad~de,doutores e mestres,
fazendo das, universidades., instituições que efetiva
mente se avaliam pel~proqução global e por suas in
serções sociais. ,AUNE. tampémdefende, a reforma
universitária, cujo lema, é 'Reforma a Educação Para
Mudar o Brasil, e ocornbate as abusivas mensalida
des eScolares.

Neste momento, inspirada no antigo Projeto
Rondon, a UNEcria vínculos com outros projetos,
como o Fome Zero e o Brasil Alfabetizado. A propos
ta, entregue ao Governo Lula, prevê a criação da Ca
ravana dos Estudantes, com campanhas que tratam
de assuntos como a prevenção de DST/AIDS e a ca
pacitação de professores.
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Seja pelo seu passado de campanhas históricas
em defesa do Brasil, da liberdade e do ensino público
e gratuito para todos, seja pelo seu presente de novas
campanhas em defesa da universidade pública e da
solidariedade na reconstrução do Brasil, a UNE é le
gítima merecedora da homenagem que hoje lhe pres
ta a Câmara dos Deputados.

Hoje mesmo, em Salvador, os estudantes to
mam as ruas para reivindicar a diminuição das tarifas
de transporte coletivo. Dirigidas pela UNE e pela
UBES, manifestações espontâneas espoucam por
toda a cidade. Estamos no 7° dia de manifestações da
juventude pelo direito à educação nesta velha cidade,
que, sem dúvida, é uma das mais pobres do País,
com um cinturão de pobreza que lhe confere o índice
de 28% de desempregados.

Mas os estudantes deixam a sua marca de rebel
dia. Nossos filhos e nossos netos ainda terão oportuni
dade de estudar nessa "universidade do asfalto", onde
aprenderão a lutar pelo Brasil e pelos brasileiros.

Senhoras e senhores, é com muito orgulho que
homenageio a UNE sob a égide de um governo eleito
pela esperança e pelo sonho do povo brasileiro e que,
temos certeza, buscará incorporar a historicidade e a
perspectiva de construção de um país com base nas
novas propostas defendidas pela entidade, que conti
nuará sendo a nossa força e a nossa voz.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Solicito à

nobre requerente da sessão, Deputada Alice Portu
gal, que passe a presidi-Ia a partir de agora.

o Sr. Lobbe Neto, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pela Sra. Alice Portu
gal, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Agra
deço ao Deputado Lobbe Neto e cumprimento S.Exa.
pela forma elegante com que conduziu esta sessão
solene em homenagem ao transcurso dos 66 anos da
União Nacional dos Estudantes.

A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Para
falar pelo PMDB, com muito orgulho e muita honra,
convido o Presidente da Comissão de Educação, es
paço ativo de discussão sobre o tema nesta Casa,
Deputado Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem re
visão do orador.) - Sra. Deputada Alice Portugal, au
tora do requerimento desta sessão solene em home
nagem à UNE e Presidenta desta sessão, por inter-

médio de V.Exa. homenageio todas as autoridades
que compõem a Mesa.

Minhas senhoras e meus senhores, era desejo
do Líder do nosso partido, Deputado Eunício Oliveira,
representar o PMDB nesta solenidade, porque há, em
nosso partido, a consciência, que faz parte da nossa
história partidária, da importância da União Nacional
dos Estudantes para o Brasil e para o povo brasileiro.
Entretanto, impossibilitado, em razão das sucessivas
reuniões para votação da reforma tributária, o Líder
pediu-me que o representasse. E o faço com muito
prazer e satisfação, porque as nossas raízes, as mi
nhas, as da minha geração e as da UNE, sempre esti
veram muito próximas.

Quero dizer aos senhores e às senhoras que a
trajetória de nosso partido muito se parece com a da
UNE; não pelas lutas nas ruas, pela rebeldia, pela in
conformação, pela falta de medo, mas acima de tudo
porque o partido sempre esteve presente nos·mo
mentos em que a sociedade brasileira precisava dar
um passo à frente e em que a venda tinha de ser reti
rada dos olhos para que pudéssemos olhar um futuro
que pareceria impossível. Falo, como conseqüência,
do nosso Presidente, Líder maior do nosso partido,
Ulysses Guimarães, que, em eleição indireta para a
Presidência da. República, perfeitamente definida
com a antecedência que a força sempre traz, lança o
slogan Navegar é Preciso. Era preciso disputar uma
eleição, embora indireta, para manter vivo na cons
ciência de todos os brasileiros aquele momento que
deveria ser vencido pelo tempo. E assim foi a UNE.

No meu Estado, o Maranhão, fui líder estudantil.
Participei muitas vezes de lutas que constituem hoje a
parte talvez mais agradável do meu arquivo pessoal.
Participei de fatos alegres, a exemplo de quando re
colhíamos nas ruas de São Luís, num velho cami
nhão, garrafas vazias para custear nossas atividades
políticas. Participei com orgulho da formação de gru
pos teatrais que, na impossibilidade de outras mani
festações, através da arte mantinham o sentimento
de resistência cívica contra tudo o que acontecia no
nosso País. Lembro-me, entusiasmado, jovem ainda,
das palavras de Francisco Julião sobre a necessidade
da reforma agrária e das ligas camponesas. Enfim,
muito da minha formação de cidadão, de político
consciente, de quem acreditava no seu País naquele
período extraordinariamente importante em que fiz
parte da instituição, foi forjado nas lutas da UNE.

Ouvi a Deputada Alice Portugal, com muito sen
timento, falar da história da UNE. Não vou mais
fazê-lo. Tenho certeza de que meu partido, que repre
sento nesta homenagem, vai me perdoar, pois vou
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deixar de lado o texto escrito para falar de improviso Participei de vários congressos da UNE. O pri-
da UNE de hoje. Para falar de Gustavo, presente à meiro a que estive presente foi em São José dos
Mesa, de ,Fabiana e das conversas que mantive, na Campos - a Gisela Mendonça, aqui presente, havia
qualidade de Presidente da Comissão de Educação, deixado a presidência da UNE no congresso anterior,
com eles, representantes legítimos da UNE, sobre o em Campinas. De lá para cá participei de todos. 00-
futuro deste País; sobre opapel da universidade; so" nheço a ristóriadaUNE e gostomuíto dela. Aliás,
bre o projeto nacional que a universidade vai ter de gosto de tudo, das articulações, dos congressos, da
executar; sobre a reform~ ea autonomia da universi- força, da emoção da Uni~()NaCional dos Estudantes,
dade; sobre financiamento; sobre avaliação; proces- que, acredito, é motivo de renovação da vida política
sos aos quais estão sempre presentes. brasileira.

Ontem o Dr., Antunes, aqui presente, solene- Gustavo Petta, falar d~ UNE é emoção, é sonho,
mente entregou, para discussão nesta Casa, o novo é falar de históriade resistênCia e de luta. AUnião Na-
sistema, de avalia~ãoproposto pelo ,Ministério da Cional dos Estudantes,são seus congressos, são as
Educação. Muitos especialistas faziam parte daquele camisasdós jovens bom o rosto de Che Guevara, é o

I ' 'd' ' . d' sonho de mudar o mUndó.grupo; ta vezrepresentan o o ~ossosentlmento ,e
mudança ,estava a UNE,' em parte autora do docu- ConheCia história da UNE aos 13,,14 anos. E,
mento entregue. ao mesmo tempo em que descobri a bela história de

Nãoql,lero rn,e alongar, Sra. Presidenta, nem fa- resistênCia da União Nacional, dos Estudantes, en-
lar dopasl'ado. Sefalar, vou recordar de passado mu- contrei, nos livros, osca~inhos de' resistênCia e de
ito recente e tenho de tomar decisões que vão me luta do nosso. povo', Conheci també~ a história de
cust~r caro. EI~ está mais presente do que nunca nes- CheGl1evara. Para mimá muito pre~ente a descober-
teplenário. Quero falardo presente e do futuro que os ta da UNE e há grande carga de emoção qUa~do me
senho,res, ~jud,am, a c,',onstru,ir, e, de uma universidade refiro à União Nacional dos Estudantes, da qual meu

, , , ',' pai foi V,ic,e-Pr,e"s,ident,e.
vincul~d~,a um projeto depaís. " '"

l-fomenageio. a U~E e,egoisticamente" a mim Vejo o D~putadoAldoArantes, que é quem mais

tamb~~, por permitire~nestamanhã, pela iniciatwa ~a~:~i:í~~~~iV~2id~~~~~s~:1l~id~~t~~sSE~~d:n~
da DeputadaAlícePortugal, que me recorde do me - teso (Pá/mas.)

lhor ternpoqyejá.vivi. Meu paifôi Vice-Presidente da União Nacional
Myito ob~i~ado. (P~/mas.) dos Estudant~s um~ gestão antes da do Deputado
AsR~.PREsIDENTA (Alice Portugal) - Regis- Aldo - ,e lembro-me doorgylho que senti quando des-

tro a presEfnça do Sr., Ezequiel Nascimento, Presiden- cobri que o meu pai havia sido Vice-Presidente dessa
te do SINDILEGIS; do Sr. ,Jorge Gregory, Chefe de entidade.

Gabinete,d~ .' Secretaria de Educação Superior - Lembro-me ,também da história de resistência,
SESU,do ME:8;do $r.OlivEfr Oliveira, Presidente da da campanha O Petró!eo é Nosso e da partiCipação
União da JUyentudeSBcialista do Distrito Federal - do Brasil na 2a Guerra Mundial ao Ié(do das forças que
UJS;do ?r. Artyr p.,ntônio, representante do Diretório desafiavam o nazi-fascismo, além da resistência à di-
Centré(1 dos Estydantes Honestino Guimarães, da tadura militar.
UnB; do Deput~do [)éwielJ\imeida, membro da ban - Quantos jovens colocaram a vida no projeto de
cada dg rneupa~idB.na Bahia, e, do ex-Diretor da construção do sonho de liberdade,e de democracia
UNE, Alon Fl3uer~erker, hoj~assessor de imprensa. em nosso País? Quantos desafiaram o arbítrio? As

No curso desta sessão registraremos outras manifestações, a Passeata dos Cem Mil... Antes dis-
presen~al)' so, a mortedo estudante Edson Luís, a Ioatalha poste-

AsRA: PREslDENTA (Alice Portugal) - Conce- rior, Honestino Guimarães, Presidente da União Naci-
do a p~la\l~a ao Deputa~oLindbergFarias, que falará onal dos Estudantes, desaparecido. Até hoje H?nesti-
pelo Fartidod()s Tr~balhadores. no Guimarães é símbolo de resistência e de bravura

051=1. UNDBERG FARIAS (PT-RJ. Semrevisão da União Nacional dos Estudantes.
do orad9r.~ - Sra." Prêsidenta, Deputada Alice Portu - Com prazer, concedo aparte ao nobre Deputado
gal; car().~r~sidente da UNE, GustavoPetta, senho- Jackson Barretó.
ras es~rhpres, falar da U~E é fácil e, ao mesmo tem- O Sr. "Jaekson Barreto - Caro Deputado Lind-
po, difíciL Fácil, porque conheço bem sua história. berg Farias, quero prestar a minha homenagem à
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União Nacional dos Estudantes. Dizia à nobre e queri
da Deputada Alice Portugal que fui o primeiro Parla
mentar a chegar hoje ao plenário para esta sessão
em homenagem à UNE. Emociono-me muito quando
falo da história da UNE, talvez pelos cabelos já bran
cos de uma geração que participou ativamente da
luta de resistência e que tem consciência da impor
tância do papel da entidade. Parlamentar nas déca
das de 70 e 80, meu apartamento até serviu de apa
relho clandestino para a UNE em alguns momentos.
Quero apenas fazer um registro para que Gustavo
Petta e a nova direção da UNE saibam como ela con
seguiu fazer cabeças e formar consciências políticas.
Vou contar um fato: sou da geração de Ibiúna. No final
da década de 60, início da de 70, eu era aluno da Uni
versidade Federal de Sergipe. Havia, no Comando da
6a Região Militar, um general fascista, entre outros
que atuavam nas·Forças Armadas naquela época,
que enviou uma correspondência ao reitor da Univer
sidade Federal de Sergipe pedindo que, com base no
famigerado Decreto n° 477, expulsasse 19 estudan
tes. Eu era um deles. O reitor, que formara sua cons
ciência política na luta contra o Estado Novo no Rio
de Janeiro, em 1937, e fora integrante do quadro da
UNE, naquele momento difícil, respondeu ao Coman
dante que o cargo de reitor ele devolvia, mas que a
sua consciência política não lhe permitia expulsar da
universidade 19 jovens e acabar com suas vidas.
Acrescentou ele que formou sua consciência política
lutando ao lado de tantos jovens, em 1937, contra a
ditadura do Estado Novo; que devia sua formação po
lítica à UNE e que não seria por causa da participa
ção dos estudantes na luta do nosso povo, ao lado da
UNE, que iria expulsá-los da universidade. Faço refe
rência a esse episódio entre tantos outros fatos histó
ricos deste Brasil para mostrar a V.Exa. e aos demais
Parlamentares como a UNE conseguia formar cons
ciências políticas. Com alegria, deixo o registro e o
meu abraço à UNE, cumprimentando-a pela história.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. L1NDBERG FARIAS - Deputado Jackson
Barreto, agradeço a V.Exa. o aparte. Devo dizer que a
UNE é isso.

Quando eu era Presidente da UNE e viajava
pelo País, em todos os lugares em que estive alguém
me relatou belas lembranças de resistência. E eu via
ali a força da União Nacional dos Estudantes. Em
cada universidade que visitei, sempre um professor
ou funcionário me contava algum episódio de resis
tência ligado à União Nacional dos Estudantes. E mui
tos, apesar de não terem sido diretores da entidade,
diziam: ''Eu fui da UNE". (Palmas.) Falavam com orgu-

lho dessa passagem de sua vida. Assim, nada mais
atual do que o velho lema A UNE somos nós, nossa
força e nossa voz.

Além da Gisela, que participou dos aconteci
mentos daquele período, também está presente nes
te plenário outro ex-Presidente da UNE: Fernando
Gusmão, que é mais jovem do que eu e foi meu su
cessor. A propósito, não posso deixar de falar em Re
nildo Calheiros, um dos .grandes Presidentes da
União Nacional dos Estudantes naquele período em
que a história brasileira fervia.

Devo dizer ainda que não falo da UNE apenas
com o saudosismo distante de quem fala da atuação
da entidade quando da resistência à ditadura militar
segundo alguns o único episódio em que a UNE teve
expressiva participação. Não é verdade. A UNE exer
ceu importante papel em vários outros momentos,
como o da campanha O Petróleo é Nosso e na 2a Gu
erra Mundial. Também participou ativamente da luta
pela redemocratização do País e do processo de
anistia, haja vista o 11 Congresso pela Anistia, realiza
do em Salvador.

Outro importante momento da história da União
Nacional dos Estudantes, Deputado Gustavo Fruet, foi
aquele em que os estudantes ocuparam as ruas para
afastar um Presidente da República. Quando dizem
que a União Nacional dos Estudantes só tem história
de resistência, lembro-me da primeira passeata que fi
zemos, Era 11 de agosto de 1992. Recordo-me da ale
gria daquele momento. Eu estava em Brasília naquela
ocasião. Havia participado de um congresso de estu
dantes de Comunicação, em Belo Horizonte. Cheguei
em São Paulo às 5h e fui ajudar a mobilizar os estu
dantes da USP para aquela primeira passeata.

Eu e outros companheiros passamos pelas salas
de aula da USP e convocamos 100 estudantes para a
manifestação. Saímos dali e pegamos um ônibus.
Lembro-me da alegria que sentimos quando chega
mos à Avenida Paulista e vimos aquela avenida repleta
de estudantes, na primeira grande passeata do movi
mento Fora Collor, que mobilizou muitos estudantes.

Gustavo Petta, desejo-lhe toda a sorte. Na con
dição de atual Presidente da UNE, você simboliza o
novo momento da União Nacional dos Estudantes.
Estive na sua casa quando era Presidente da UNE e
conheci seu pai, sua mãe e suas irmãs, uma família
que almeja a construção do sonho de mudança nes
te País.

Deposito muita esperança na nova gestão da
União Nacional dos Estudantes e desejo toda sorte a
ela, porque a UNE não é só passado, é presente e fu
turo. Aliás, a entidade tem um grande desafio pela
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frente: a batalha que será travada sobre a reforma ra do Termo de Acordo com a FASUBRA, que definiu
universitária e a construção da participação dos estu- o final da justa greve dos servidores da universidades
dantes no Governo Lula. brasileiras. Agradeço também ao querido Prof. Carlos

Parabéns, União Nacional dos Estudantes! A Antunes a presença nesta sessão solene.
UNE somos nós, nossa força, nossa voz! (Palmas.) A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Conce-

A SRA. PR.ESIDENTA (Alice Portugal) - Há do a palavra à nobre Deputada Zelinda Novaes, mi-
hoje determinada situação que é difícil em relação ao nha colega dabancada da Bahia, qUe falará pelo PFL.
tempo de duração desta sessão solene, porque tam- Aliás, somos somente duas Deputadas do Estado da
bém foi convocada sessão extraordinária para as 11 h. Bahia, após 8 anos sem representação feminina.
O Regimento da Câmara é muito claro. Nesse senti- A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Sem re-
do, lamento que os convidados presentes não te- visão da oradora.) - Sra. Presidenta, Deputada Alice
nham direito à voz. Mas, sem dúvida, daremos segui- Portugal, considero louvável a iniciativa de V.Exa. de
mento à esta sessão solene. Assim, solicito aos re- homenagear, nesta rnanhã, a União Nacional dos
presentantes partidários que sejam sintéticos e Estudantes.
abrangentes em relação a seus pares, para que pos- Sras. e Srs. Parlamentares, ilustres convidados,
samos terminar, com alguma tolerância da Mesa,
esta sessão em tempo hábil, sem diminuir seu brilho. ao prestar sua homenagem à UNE, o PFL enaltece a

contribuição da prestigiosa entidade em benefício da
Esta solenidade, que comemora 066° aniversário educação e do aperfeiçoamento institucional do País,

da União Nacional dos Estudantes,.também conta com a sempr.e movidapÓr ideais elevados da ética, da J'usti-
honrosa presença do Sr. Ricardo Cappelli, ex-Presidente . .
da União Nacional dos Estudantes, atual Diretor de ça e da ordem democrática.
Esportas Universitários do Ministério dos Esportes; da A UNE, em66 anoS de atividade, distinguiu-se
Sra. MariadasGraças, representante do Centro de i::stu- no cenário nacional e conquistou o reconhecimento e
dos Latino-Americanos; do Sr. Marcello Gadelha, Presi- o respeito da sociedade.
dente daJuventude Popular Socialista; da Sra. Daniele Na oportunidade, Sra. Presidenta, saudamos a
Costa Silva, Yice-Presidenteda UNE, Regional da Bahia; nova Diretoria da UNE, cuja posse ocorreu no dia 23 de
j\ndersonMal1ins, .~residente da Juventude Popular So- agosto, nesta Casa, no auditório Zumbi dos Palmares.
cialist~doDistritoF~eral; Cristiam:l Natalyde SOusa, re- Tem o atual Presidente da União dos Estudantes, Gus-
presentantedos es~udantesdaUNIP; Fernando Luiz Eli- tavo Petta, juntamente com os demais componentes da
otério; .Vipe-Presidente da Confederação Nacional das diretoria, a granderesp()nsabilidade de mantero caráter
Associações deMÇ)radwes,que traz consigo a marca, combativo e independente da entidade, de permanecer
quealjNE também hoje d~nvolve, da criação de de- fiel às causas do movimento estudantil contra as injusti-
terminadi;lcoordenação de movimentos sociais no Brasil, ças sociais, de buscarsoluções para os graves proble-
junto à UNE, à CONAM,ao MSTe à CNBB, dentre ou- mas nacionais e de defendera reforma da universidade,
tras E)htidades.Agradeçoainda ao Vice-Presidente da especialmente, por meio do esforço em prolda universi-
CONAM .a presença,. bem .como a participação do Sr. dade pública no Brasil.
FredoEbling Júnior, Chefe de Gabineite da liderança do Com relevante papel desempenhado na história
Governo e •ex-Diretor da U~E· na gestão 79/81; do Sr. política brasileira, prima a UNE pela série de campa-
Luís Amaral Melo Fernandes,. nosso querido Luís Fer- nhas vitoriosas e importantes mobilizações que reali-
nandes, mais conhecido.COffiO Luís Portuguêsno Movi- ..
mento ~~tudantil d~d~adade70,atualmente professor zou, entre as quaisc~mpre lembrar, por exemplo, a
da Pontifícia Universidad~Çatólica do Rio de Janeiro, resistência contra aditadura durante o regime militar,
PUC-Rio,edaUniversiqadeFederal Fluminense, intelec- quando os estudantes enfrentaram corajosamente si-
tual de porte do País; do Sr. Jurandir Pereira, represen- tuações de extremo perigo e risco de vida.
tante.d~ Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores A UNE foi operço de líderes quevieram a exer-
das U?iversidadesBré\sil~iras - FASUBRA, entidade cer funções decisivas no cenário político e partidário
que, com. muito orgulho,apps participar do Movimento nacional.
Estuda~til, dirigi por 2 gestões. O PFL rende hoje devida homenagem a todos

Apr9veito~staoportunidadepara justificar a saí- aqueles estudantes que se dedicaram e se sacrifica-
da do Prol. Carl?s Ar:ltupes. Neste momento, S.Sa. ram no intuito de vencer desafios e dar efetivo cumpri-
teveque~e ausentar para participar de uma reunião mento às determinações da UNE, visando à constru-
como Ministro Cristovam Buarque, sobre a assinatu- ção de um Brasil mais justo e democrático;

·H111
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Há ainda, com certeza, muito a se fazer nesse O SR. WILSON SANTOS (PSDB- MT. Sem re-
sentido, a encarecer o inconformismo, a fibra, a cora- visão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Alice
gem, o idealismo do estudante de hoje. Portugal; Sras. e Srs. Deputados; Sr. Gustavo Petta,

Que a União Nacional dos Estudantes continue Presidente da União Nacional dos Estudantes; Depu-
a atuar na condição de agente de força, transforma- tado Aldo Arantes, dirigente da UNE em 1961 - ano
ção e progresso, a honrar o seu histórico de lutas em em que nasci - e hoje integrante do Ministério da Edu-
defesa da educação, da cultura, da justiça e das Iiber- cação; Prof. Lauro Morhy, Reitor da UnB, considerada
dades democráticas. pelo Provão a melhor universidade brasileira; caros

Muito obrigada. (Palmas.) estudantes, aUNE sempre esteve à frente dos movi-
A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Agra- mentos sociais brasileiros.

deço à nobre Deputada Zelinda Novaes as palavras. Nascida em pleno regime nazi-fascista, a UNE
empurrou Getúlio a definir a posição do Brasil na 2a

A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Regis- Guerra Mundial, esteve ao lado de Monteiro Lobato
tro a presença do ex-Presidente da UNE, Sr. Fernan- na construção do ideário pelo monopólio da explora-
do Gusmão, Vereador do PCdoB do Rio de Janeiro; ção do petróleo, esteve com Vargas quando o Con-
do Sr. Luiz Araújo, Presidente do In.stituto Nacional de

gresso Nacional, numa primeira votação, rejeitou a
Estudos e Pesquisas do MEC-INEP; do Sr. Dilvo Ris- proposta de criação da PETROBRAS. Naquela oca-
toft, Diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação sião, as ruas da então Capital, o Rio de Janeiro, foram
Superior do INEP; da Sra. Ana Maria Barbosa Faria, tomadas pela UNE, que fez pressões e conseguiu,
P Secretária do ANDES, sindicato nacional, entidade numa segunda votação, aprovar a criação dessa im-
co-irmã da comunidade universitária, em nome de portante estatal do Brasil.
quem agradeço profundamente a presença da entida- No início dos anos 60, a UNE foi definitiva na
de nesta sessão; do Sr. Rodrigo da Silva Pereira, Dire- luta pela tão sonhada universidade autônoma e inde-
tor de Políticas Educacionais da União Nacional dos pendente, apesar de até hoje batalharmos pela ver-
Estudantes; do Sr. Rogério Fagundes, Coordenador dadeira autonomia das universidades, que, ao final do
Jurídico da Federação Nacional do Judiciário Federal mês, sequer têm a garantia da manutenção do custe-
e representante do Sindicato dos Trabalhadores do io. Não raro somos acionados pelos magníficos reito-
Judiciário· Federal do Estado da Bahia; da Sra. Fabia- res para pressionarmos o Ministério da Educação a li-
na Costa, 2

a
Vice-Presidente da União Nacional dos berar, pelo menos, os recursos necessários ao custe-

Estudantes, uma das principais responsáveis pela re- io, a fim de que as universidades não passem pelo ve-
alização desta sessão, a quem agradeço de público o xame de terem o seu fornecimento de energia ou de
empenho; da Sra. Santa Alves, da União Brasileira de água cortado pelas concessionárias estaduais.
Mulheres, cuja presença nesta solenidade também A UNE esteve na luta pela manutenção de João
muito nos honra; do Sr. Artur Silva, Diretor de Movi- Goulart à frente de um governo democrático que pro-
mentos Sociais e Estudantil do Centro Acadêmico de punha reformas de base ao País. Derrubado o Presi-
Ciência Política da UnB; do Sr. Mário Gomes, da dente, a UNE não se afastou do seu ideário e talvez
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - tenha sido a entidade que mais quadros perdeu neste
UBES; da querida Gisela Mendonça, jornalista e País, não só assassinados, mas exilados.
ex-Presidenta da UNE, que faz parte do pequeno, Nós, Parlamentares, podemos ajudar, e muito, a
mas extremamente significativo, grupo de mulheres União dos Estudantes, a UBES e outras entidades,
que presidiram a entidade e a quem também agrade- por meio do mecanismo constitucional de que dispo-
ço muito a presença; do Sr. Jhames Matos Sampaio, mos: as emendas de bancada individuais, coletivas e
integrante do PET- Matemática da UnB, grupo de tu- até regionais.
turos pesquisadores das universidades brasileiras; do No meu primeiro mandato, apresentamos algu-
Sr; Daniel de Almeida Papa, Coordenador de Comu- mas emendas pela reconstrução da sede física da
nicação do Diretório Central dos Estudantes da UnB. UNE e conseguimos a liberação de mais de 900 mil

Registro ainda, com mu~a satisfação, a presença reais no Governo passado. Após ganhar do grande
do Presidente da Comissão de Políticas Públicas para a arquiteto Oscar Niemeyer o projeto, conseguimos ar-
Juventude, o companheiro Deputado Reginaldo Lopes. ticular, especialmente com os Deputados do PCdoB,

A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Conce- a liberação de várias emehdas individuai!, que, juntas,
do a palavra ao Deputado Wilson Santos, que falará compuseram quase 1 milhão de reais. E possível ta-
peio PSDB. zer isso. Para uma feira nacional de cultura realizada

--- ----- - -------------- -------------- ----
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pela UNE, parte dos recursos foi oriunda de emendas e exercício de cidadania. Resistência essa que come-
parlamentáres. ça com a sua própria história de fundação, pois so-

Tenho plena consciência de que definitivamente mente após várias tentativas frustradas de organizar
é possível construir a sede própria da UNE no Rio de os estudantes nacionalmente, em 11 de agosto de
Janeiro, ce>ma ajuda de Deputados comoJoão Fon- 1937, no final do período conhecido como Segunda
tes, Chico Alen~r, Reginaldo Lopes, Alice Portugal, o República, a UNE enfim nasceu.
Líder do Governo Aldo Rebelo e o Mini~tro Agnelo Àquela época,o mundo ass.istiaalarmado ao cres-
Queiroz, assim como também dê outras ~mendas cimento do movimento nazi-fascista na Europa, assim
parlamentares. Por isso, coloco-me à disposição para como süa ampliação e influênciaem outros continentes.
colaborar anualmente com emendas nesse sentido. Como resultado, em 1939 veio a explosão dos primeiros

Deputada Alice Portugal, faço um apelo à Casa tiros de canhões da SegundaGuerraMundial.
no sentido de qu~ seja aproyada a medida pr9visória Desde então, essa entidade firmou-se, através
que trata. da urgente questão•da carteira estucJantil, de sua trajetória de. lutas, cOrno verdadeirofcone da
que O Governo anteriortentouacabar,prete~são ~m defesada Hbérdrde eda jpstiça social, t~ndo sido
relação à9ual nos posici9namos contrariamente. uma das primeIras ClrganizaçÕ~s a fazer declarada-
Hoje, porém, há clima palítico-institucionalfavorável mente campanha contra o.nazismo.
no País, eo novq Governo tem plenascondições de Érealmente inegável, Srs. [)eputados, a impor-
converter~9uela ~P. tância dessaorganizaçãgestqda.ntil para algumas

Sou autor (it3projeto de lei - naverdade, rubri- dasprincipaisconqlHstasd~comunidade brasileira. E
quei sua titularidacJe, mas a autoria intelectual, moral poderíamos ficar horas discorrendo sobre~ada uma
e política .~•. da Uf\jE - em tramitação nesta Casa que das m~ita~ campa,nhasporelalideradas e que fize-
esperq .seja .. a~raciado.pelas Lideranças •.partidárias ram. enorme diferença para.a.melhoria da .. qualidade
com oregimed t3 urgência, a fim de. que, ainda este de vida do nossopovq... No ~ntanto, o tempaurge e,
mêsou,n9 mais tardar, atéofina! do ano, possamos por isso, vam?~ destél,carapenasalgumas de suas
aprová-19,encarninhá-lo ao Senado e vê-lo sanciona- muita~ particip~çÕesno cenário nacionéll: f)Petróleo
do peloprrsid~nteLula. é Nosse>; a greve cont~ao aumrnto das passagens

SãgesSéJ.séls,~ossas contribuições à União Na- dosb?pdes;a campanha .contr;a a Americ~nCan; a
cionald9s>Estuda~tes. luta p~la aprova.ção (ianovél,Lei d.e piretrizes ~ Bases

Parél,beniz98 UNE pelo seu 66° aniversário, a da Educ;ação;CaravanasUNE-volante; a greve nacio-
todos que é). presidirél,m-desde Aldo Arantes, presen- nal gera.I qUe paralisoual1)ai()rpa~t3 das, 40.universi-
te nesteplen~riot3que, mesmo após 42 anos, conti- dadesprasileiras da~poca;.a cria~ãodo Crntro Po-
nua~omoros,t(). J9vem, revigorado para continuar lu- pulard~ Cultura; arealiz~~ãodedq~sbien~.isde arte
tand()porUrnPaís,mélisju~toe mais igualitário- e aos e culturél,;aqo~9uistado Pr~arnt3nt? da meia entrada
estucfa~tésquefa~em dela referência ética, moral e para .estlJdante~ernevenio$ culturais; o Movimento
históti9a!~a~aas~qva~geraçÕes. Sou da.Paz,entre outro~,

fv1uito 9b~,i9élqR,~rél,' Presidenta. (Palmas.) NãoPQdern()stl:lrTlPérndeixardE:7 destacar algu-
~~~.A..PRE§IDENTA (Alice Portugal) - Regis- mas dél,s prinpipaisdificuldadesqu~ a UNE teve de

tro a pre?~nçad?~!Qeputados Ivan Valente, do PT de enfrentar e qut3, E:7m vez.. de t3nfraquecê-la, torna-
São.F>aY'Cl,ehi?Q~len<ftr.do PT do Rio de Janeiro, e ram-na.ainda.ml:li.sr~sist~nte. Entre elas, cito.os cha-
JoãoPOm~~'9ClP!de ~~rgipe. mados. "anos de ?humbo",.emque vários integrantes

A. ~~~. PR~~I~':""TA(Alice Portugal) - Conce- dessa 9r~ani~~ç:~0 fpr~msubmetid9s a todos os tipos
do a palavra ao Ol:$putado Or. Evilásio, que falará pelo de viol~nciae repres~o.pesse. mo~ento também
PSB. merecE:7 destaque a·· 'u~a dealgqmél,s personalidades

O~~. DR.EVILÁSI() (PSB - SP. Pronuncia o brasileiras, 9ue,pa ép9ca,er~m Ifd~r~s estudantis,
seguintediscurso.)- Sra. Presidenta, Sras.e Srs. Oe- entre os quais YVIa.~imirpalmeira,posé Dirceu, Luís
putados,,~r. Pr~sidente da.UNE, demais componen- TravassoseJe:~n Marc Vonder Weid, que sofreram o
tes dl;l· fv1e~a, ~int9-me honrado em ocupar a tribuna duro golpe do exflio.
desta «asa parahRmenagear instituição cuja trajetó- Felizmentê,vl~ram os~nos ao e com eles a vol-
ria confünde-S~13().mo~ principais movimentos socia- ta de!sua le~él,ljâa.~e,eI1119B6 .. Foi. o período da re-
is do BrasiL RePRrto-meà União Nacional dos Estu- constrqçãoda UNE2,cfurantea ge~tão daquele que
dantes _. UNE, qu~ comemora 66 anos de resistência hoje é o nobre colega Deputado Renildo Calheiros.

flll'l'l
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Outro papel decisivo da história da UNE ocorreu
no início da década passada, quando estouraram as
denúncias de corrupção contra oGoverno de Fernan
do Collor. Os estudantes brasileiros, organizados e li
derados por essa instituição, com seus rostos pinta
dos, invadiram as ruas do País e exigiram o afasta
mento do Presidente da República, que, sem alterna
tiva, foi obrigado a renunciar logo após processo de
impeachment nesta mesma Casa do povo brasileiro,
onde agora estamos reunidos para celebrar o aniver
sário dessa organização que é, na verdade, maravi
lhoso exemplo do que pode a união de alguns fazer
em benefício de todos.

No atual Governo, de um jeito mais do que me
recido, a UNE foi convidada a participar do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social criado pelo
Presidente Lula e que tem como objetivo a discussão
inicial das reformas constitucionais entre diversos se
tores representativos da sociedade.

Agora, com o ânimo renovado, assistimos à par
ticipação dessa maravilhosa UNE, mais uma vez, nas
decisões da política nacional. Dessa vez, tratada de
forma justa e resgatando as seguintes bandeiras
como símbolos atuais de sua luta democrática: a Ca
ravana dos Estudantes, campanha que tem como
base o inesquecível Projeto Rondon; e a reforma uni
versitária, que constitui implementação de novo tipo
de avaliação da qualidade do ensino superior do País.
Além disso, a UNE propõe a reavaliação do sistema
de financiamento das universidades públicas federa
is, objetiva a implantação de ações que visem à me
lhoria da qualidade da assistência estudantil, tendo
como finalidade garantir a permanência dos estudan
tes nas universidades. Enfim, são plataformas que,
em última análise, buscam permanentemente a con
solidação da nova universidade brasileira e cuja finali
dade maior é o resgate do caráter cultural e nacional
do ensino superior do País.

Sra. Presidenta, por tudo o que aqui expus e
pelo que não pude falar devido à exigüidade do tempo
de que disponho, parabenizo toda a família UNE, em
nome do seu atual Presidente, Sr. Gustavo Petta, e
desejo os melhores votos de êxito à sua administra
ção, exortando-o a continuar honrando a causa na
qual acreditaram e pela qual lutaram todos os seus
antecessores, grandes personalidades brasileiras.
Entre alguns deles, é com muita satisfação que desta
co a presença dos nobres Deputados Lindberg Fari
as, Aldo Rebelo e Renildo Calheiros.

Por último, quero congratular-me com a nobre
companheira que preside esta sessão, Deputada Alice
Portugal, pela iniciativa de requerer esta merecida ses-

são solene. Mas sobretudo, por questão de justiça, quero
homenagear· in memorian a história de todas as pessoas
quederam sua vida a essa causa: Edson Luís, Honestino
Guimarães, Alexandre Vanucchi Leme, Wladimir Herzog,
presos, humilhados, torturados e mortos nos porões de
tortura, tão-somente porque ousaram exercer o direito di
vino de acreditar na liberdade.

Que diante dessas lembranças dolorosas aprovei
temos a oportunidade para reafirmar nosso compromis
so com a justiça, a igualdade, os direitos humanos e
para nos comprometermos cada vez mais com a defesa
da democracia. Comemorar essa data histórica, o ani
versário da UNE, é, pois, também honrar o sacrifício de
todos eles e por extensão o sofrimento de suas famílias,
às quais, neste momento, devemos expressar nossa
solidariedade e eterna gratidão.

Muito obrigado, Sra. Presidenta. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Agra

deço ao·Deputado Dr. Evilásio as palavras.
A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Regis

tro a presença dos Srs. Ricardo Luiz Carmo, Presiden
te do DCE de uma faculdade de Brasília; Leandro Rei
Cerqueira, representando a Vice-Presidência da UNE;
e José Walter Pereira dos Santos, Diretor-Executivo da
Seção Nacional das Universidades Particulares.

Há pouco recebemos notícias de que, em Salva
dor, lamentavelmente, houve forte repressão da Polí
cia Militar à manifestação contra o aumento das tari
fas dos transportes coletivos, em locais de grande
concentração estudantil: na Rótula do Abacaxi, na
orla marítima de Salvador e no Bairro de São Cristó
vão, perto do aeroporto, na fronteira da cidade.

A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Júnior Betão, que falará
pelo PPS.

O SR. JÚNIOR BETÃO (PPS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De
putados, Sr. Gustavo Petta, Presidente da UNE, de
mais membros da Mesa, uma lição até das mais sim
ples e emblemáticas podemos tirar dos acontecimen
tos relativamente recentes em nossa terra. É que, a
cada instante em que se decide agredir a democracia,
mandam fechar os diretórios acadêmicos, as entida
des estudantis em geral e os sindicatos. Cada agente
opressor sabe que dali, exatamente dali vão sair as
palavras de ordem de condenação do rompimento da
ordem constitucional, de defesa da soberania e da ci
dadania, enfim, contra tudo aquilo que qualquer regi
me ditatorial faz, usando e abusando.

Com a União Nacional dos Estudantes, por isso
mesmo, não poderia ser diferente. Para alguns, a
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UNE, como de resto nossa atual estrutura sindical, S.Exa. os momentos de alegria contagiante, com a pre-
nasce na Era Vargas, em especial na ditadura do sença dedezenas de milhares de jovens secundaristas e
Estado Novo, que se iniciou também em 1937. Isso universitários, na luta por direitos e por uma cidade me-
não importa porque grêmios·estudantis e sindicatos Ihor econtra o abuso das tarifas do transporte público em
de trabalhadores se foram, pouco a pouco, libertando Salvador. Participar disso tudo é uma forma de homena-
dessas peias e sempre assumiram posições em defe- geara União Nacional dos Estudantes, conclui o Deputa-
sa das liberdades públicas. doEstadual JavierAlfaya, ex-Presidente da União Nacio-

O fim da ditadura Vargas encontrou nas ruas os nal dos Estudantes.
estudantes qUe entendiam necessário democratizar o Registro as presenças em plenário da Deputada
País. Os mesmos estudantes sabiam - e com acerto ProfessoraRaquel Teixeira e do DeputadoLael Varel-
- que a exploração do petróleo por empresa brasileira la, que muito nos honram, e dos Deputados Benjamin
seria prova maior de nossa soberania. Daí porque a Maranhão e Zico Bronzeado, membros da Comissão
luta sob o slogan O Petróleo é Nosso teve como uma de Políticas Públicas para Juventude desta Casa.
das maiores lideranças a UNE. A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Conce-

As lutas, as ações ali libertárias se vão suceden- do a palavra ao Deputado Manato, que falará em
do. Nossa juventude, com a UNE à frente, exigiu nas nome do POI.
masque se desse posse a João Goulart, sucessor le- O SR. MANATO (PDT - ES. Sem revisão do ora-
gítimo de Jânio Quadros. E, pouco depois, movimen- dor.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, na
tou a sociedade para, em histórico plebiscito, pôr aba- pessoa do Presidente da UNE,.Gustavo Petta, cum-
ixo aquelernonstrengo de Parlamentarismo que nos primento todos os líderes aqui presentes. Sinto-me
quiseram impingir, muito honrandoporque o PDT tem em sua bancada o

O regimemilitar que desabou sobre a Nação em Deputado mais jovem do País - Luciano Leitoa.
1964 começou ateandoJogo na sede da UNE, na Pra- Sra. Presidenta, asSomo à tribuna na data de
ia do •. Flamengo, Estado do Rio de Janeiro. Posta na hoje para prestar, em nome da bancada do Partido
clandestinidade, seguiu lutando. Realizou seus con- Democrático Trabalhista, homenagem pública e sole-
gressos, com ou sem autorização oficial, enfrentou ne àquela que é uma das mais relevantes entidades
repressãoviolenta. sociais já atuantes em favor das causas progressistas

F()ram-seesses dias amargos. A anistia, a rede- brasileiras: at União Nacional dos Estudantes, central
mocr~tização, a institucionalização da cidadania que estudanlilqueestáa completar 66 anos de aguerrida
se vai fazendo plena dado o grau de conscientização história de sonhos, lutas e conquistas.
de nossa gente, senhora de seus direitos e deveres, Nãoé possível- a menos que se falte voluntari-
tudo isSo contou coma ação pertinente e continuada amente com a honestidade dos fatos - contar a histó-
dessa União Nacional dos Estudantes que hoje ho- ria polftica brasileira nas últimas 6 décadas sem fazer
menag~amosem nome da bancada do Partido Popu- menção à UNE, a seus jovens, a seus líderes, a suas
lar Socialista nesta Casa e em nome da Juventude bandeiras de luta, à sua coragem para o enfrenta-
Popular Socialista. mento das situaçõeS mais temerosas e adversas, à

Grato pela atenção. (Palmas.) sua alegria contagiante e à sua irredutível combativi-
A~RA.PR12SIDENTA(Alice Portugal) - Infor- dadefrente àscausas nacionais e mundiais inequivo-

mo. que reçebemos telegrama da Professora Clara camente mais progressistas.
Araújo, ex-Pres.identa da UNE, primeira mulher - uma Não é possível, Sra.. Presidenta, .contar a histó-
baiana- a presidira UNE. ria política brasileira sem fazer menção à UNE, sim-

Recebemos também fax remetido pelo Deputa- plesmente porqueesl)a não é uma história apartada
do Estadual JavierAlfaya, Líder do PCdoB na Assem- dos nossos estudantes, mas, sim, uma história cons-
bléia Legislativa 981 Bahia, que parabeniza a Casa truídaporeles.Ul11anistória narrada nos discursos in-
pela brilhante iniciativa de homenagear a União Naci- flamados de líderes sempre prontosagritar sua indíg-
onal dos Estudantes, entidade que teve a honra de nação contra o naZismo, odomínio norte-americano,
presidirem 1982.. a venda do patrimônio mineral e econômico brasileiro,

FaCE: àre~lizG\ção da Conferência de Cidades na as ofensas à democracia e à liberdade de expreSsão,
Bahia,ev~ntoque<x>ntará com a presença do Ministro a truculência dos .militares golpistas, o descaso para
OlívioIJutra e no qual é delegado, justifica o Deputado com a educação pública, a. corrupção e o entreguis-
não poder estarpresente a esta seSsão. Adernais, relata mo de um Estado pseudodemocrático.
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Uma história cantada pelas músicas de protes
to, nascidas nos festivais estudantis e entoadas nos 4
cantos do Brasil e do mundo, como hinos da liberda
de, da justiça social e de um porvir mais humano, soli
dário e gentil para com os filhos amados deste País
há tanto sofredor.

Uma história banhada pelo sangue da opres
são, as lágrimas das derrotas mais amargas e o suor
das mais doces comemorações.

Uma história colorida pelo azul celestial da ban
deira que há tanto vem adornando o cenário das ma
nifestações públicas brasileiras, pelo vermelho das
causas socialista e trabalhista, pelo negro do luto e da
vergonha e pelo verde e o amarelo do pavilhão brasi
leiro, esta que sempre foi a maior de todas as bandei
ras dos nossos estudantes.

Esquecer o papel da UNE na história política
brasileira seria mutilar de nossa história alguns de
seus mais notáveis mártires, alguns de seus mais de
votos sonhadores. Seria tornar vãs as mortes de Ho
nestino Guimarães, Edson Luís e tantos outros visio
nários de um Brasil verdadeiramente brasileiro. Seria
calar as 100 mil vozes que, em plena ditadura militar,
gritaram destemidas seu repúdio ao terror, à opres
são e à violência fardada. Seria apagar da memória
nacional os caras·pintadas que, sorrindo e cantando,
tomaram as ruas deste País e o conduziram a cami
nho de outro destino.

Em todas partes do mundo, Sra. Presidenta, no
bres colegas, são os jovens os maiores depositários
dos sonhos nacionais. Em suas mãos encontram-se
as chaves que abrem os cofres onde se guardam os
mais remotos devaneios, as mais inverossímeis utopi
as, aquelas crenças quase absurdas que movem o
mundo e revolucionam as sociedades. É mesmo uma
idade de ouro a da juventude!

Dá-nos orgulho reconhecer que no Brasil, um
país tão jovem e tão jovial, graças à força e à coragem
da União Nacional dos Estudantes, os sonhos da ju
ventude não foram sonhados em vão, tampouco se
pulverizaram em individualismo ou banalidades. Em
nossa Pátria, mãe nem sempre gentil, as utopias ju
venis são acalentadas por jovens organizados, politi
zados, combativos e destemidos, que vêm há mais de
6 décadas lutando para tornar real o sonho de um
país mais humano, mais justo, mais democrático,
mais intelectualizado e, sobretudo, mais feliz para to
dos os brasileiros.

Écom imensa honra que encerro esta breve home
nagem, parabenizando os estudantes brasileiros e sua
central estudantil pelo transcurso de data tão memorável.

Sra. Presidenta, nada acontece antes de ser so
nhado, e sonho que se sonha junto vira realidade. Eu
sonho com um Brasil melhorpor meio dos estudantes.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Comu

nicamos que o Deputado Federal Marcelo Ortiz, ins
crito para falar em nome do Partido Verde, justifica
sua ausência em virtude do falecimento de sua mãe,
a Sra. Hilda Marques Ortiz, ocorrido na noite de on
tem na cidade de Guaratinguetá.

Nossos profundos sentimentos ao nosso com
panheiro Deputado Marcelo Ortiz.

A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Dando
prosseguimento à sessão, vamos agora ouvir um
ex-Presidente da UNE. Muito nos honra convidar para
ocupar a tribuna o Deputado Renildo Calheiros, que
falará pelo Partido Comunista do Brasil. (Palmas.)

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE. Sem
revisão do orador.) - Em primeiro lugar, parabenizo a De
putada Alice Portugal pela feliz iniciativa de promover
esta sessão de homenagem aos 66 anos da União Naci
onal dos Estudantes, uma solenidade presidida com mu
ito brilho pela ilustre representante do povo da Bahia.

Por intermédio do atual Presidente da UNE,
Gustavo Petta, cumprimento todos os ex-Presiden
tes, ex-diretores e membros dos diretórios centrais
dos estudantes desta e de outras épocas.

Cumprimento de forma especial o Deputado Aldo
Arantes, que presidiu a União Nacional dos Estudantes
em uma das mais belas páginas da história da entidade,
um momento glorioso da União Nacional dos Estudan
tes: o movimento de cultura popular. Até hoje todos os
que analisam aquele período anterior ao golpe militar re
gistram com muita ênfase a importante participação da
União Nacional dos Estudantes.

Falar da UNE é falar da História do Brasil. A UNE
teve passagem de destaque nos episódios políticos
mais importantes das últimas décadas. A UNE da cam
panha contra o nazi-fascismo, da luta O Petróleo é
nosso, a UNE que se integrou à campanha da legalida
de, a UNE da luta contra a ditadura militar, da luta em
defesa da Assembléia Nacional Constituinte, a UNE da
anistia, a UNE da campanha das diretas, a UNE do
Muda Brasil, a UNE do impeachment do Collor.

Registro dois traços que considero dos mais impor
tantes em toda a trajetória da União Nacional dos Estu
dantes. Primeiro, a capacidade, a habilidade política e a
compreensão de sempre, ao longo de toda sua história,
ser a entidade que congregou todos os estudantes uni
versitários do País, diferente de outros movimentos. No
movimento sindical, por exemplo, temos a Central Geral
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dos Trabalhadores, a Força Sindical ea Central Única.
dos Trabalhadores, todas entidades importantes, mas
sua existência mostra que o movimento não conseguiu
se manter unitário - e aí está a força da UNE.

A UNE sempre teve a capacidade de se manter
como a entidade que representa todos os estudantes
brasileiros, todas as correntes de pensamento, todas
as correntes políticas, todas as expressões do movi
mento estudantil universitário brasileiro. Esse é um
traço marcante da UNE.

O outro é relativo ao fato de que ela nunca acei
toufazer apenas a defesa dos interesses das nossas
universidades. A UNE nunca abandonou a perspecti
va de ajudar a cOl1struir um País democrático e sobe
rano.e sempre participou com muita força dos gran
des debate~nacionais,acreditando que a luta dos es
tudantes universitários e da universidade brasileira
faz parte da luta niaiorpara transformarrnos o Brasil
numa nação onde todos vivamcom dignidade, justiça
soci~le democracia. São esses os traços mais mar
cantes da trajetória da UNE.

Srá Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, esta
Casa tem forte.ligaçãocçma UNE.. Nos corredores,
encontrarmos v*rios colegas que .participaram do
movimento estudántil. Agora hápouco, quando eu me
dirigiaàtribuna,estavaali o Deputado Paulo Pimenta,
que,noperí?doern que fui. Presidente da entidade,
eraPr~9iêlente d? DCE daUniversidade deSantaMa
ria. Iarnbérnefit~\laaqui há pouço o Deputado.Gusta
vqf~uet, que foiPresidente do Centro Acadêmico de
[)ireitod~ UniversicJadi3Federal do Paraná. Aqui es
tã? qOeputad0,l\ldo ReRelo, .que foi Presidente da
UNEeéhojeUderdo Gov~rnonesta Casa, e o Depu
tado U~dberg F~ri~s~?utro ex-Presidente da União
Nacional dos; Estuda~tes.

Pr~tigiamtambém. esta .sessão Gisela Men
donça, RicardoCêiPpelli e Fernando Gusmão, todos
ex-P~e~identesdaUNE.Por esta Casa passaram fi
gura~como Ald? Arantes, Jos~ Genoíno e Ulysses
Guimêirãe~, que foi Vi~e~Presidente.da UNE. Outros
ex-Pre~identes (.ia entidade, como RogêFerreira e
Hélio deAlmeidà, escreveram páginas importantes
da nossa história.

!ivepªrii§ipação niaisefetiva na União Nacional
dos El)tudanti3s nos al1o~ finais da ditadura mimar, na
cam~~l1ha pelalegaliza~ãoda entidade, época do
Muda Bra~il,~uando reivindicávamos eleições diretas.

~~saUNE nãosi3resumea essas lutas, conti
nua firme S9~~ presid~nciado querido estudante de
Jornalil)~() Gu~t~vo Petta.Alémde participar dos mo
vime!l~ossociaiSj ~cêibade organizar a Caravana dos
Estudal1tes, versão atualizada, moderna, mais partic
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Cipêitiva e mais democrática do Projeto Rondon. A Ca
ravana dos Estudantes buscará integrar os estudan
tes universitários brasileiros à realidade do País, não
só dos centros urbanos, das cidades mais desenvolvi
dos, mas sobretudo das regiões mais pobres.

Sei que. nossa Prel)identa precisa encerrar a
sessão, porque temos de iniciar a votação da reforma
tributária, mas quero homenagear a atual Diretoriada
UNE e todos os estudantes universitários brasileiros
abrindo a bandeira da gloriosa União Nacional dos
Estudantes. A UNE é orgulho e patrimônio de todo o
povo brasileiro. (Palmas.)

E, contandocom a tolerância e a tradicional cor
dialidade da Sra.Presidenta, ouço o aparte doDepu
tado Fernando Ferro.

O Sr. Fernan~C) Ferro.- Sra. Presidenta, preza
do companheiro R~nildoCalheiros, eu Isstava partici
pando de atividade.daCPI dos Combustíveis e infeliz
mente não pude chegarantes. Quero rapidamente re
gistrar minh~ s~tisfação pela realização desta home
nagem e.solidarizar-me com ospresentes. Na década
de 70, participei dos primeiros movimentos pela reto
mada da UNE. Hoje tenho umfilho militante no rnovi
mento éstudantiLTodos nós femos,de alguma manei
ra, nossa alma v~rrida poressa luta que significa tan
to na História donossoPaís. Parabéns aOS que fazem
a UNE. Parabéns àêiutora desta homenagem tão dig
na e tão merecida. (Pa1mas.)

O SR.. RENILDOCAL~EIROS - Parêi encerrar,
gostaria de parabenizar mais·uma vez a Presidenta
pela feliz iniCiativa.

Parabéns àl,JNE! Parabéns ao Brasil! (Palmas.)
A SRA. PR~SlpENTA (Alice Portugal)- Registro

que esteve conosço o Deputado Jamil Murad,jovem há
bastante tempo, l?leito pelo Estado de São Paulo.

A SRA. PRESI.DENTA(Alice Portugal} - Convi
do para ocupara tribuna oUder do Governo nesta
Casa, Deputad?pel~ PCdoB de São Paulo, Aldo Re
belo, ex-Presidente da UNE.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB- SP. Sem revi
são do orador.)- Sta.Deput~daAlicePortugal, autora
do requerimento que promove esta sessão solene de
homenagem aos .66 anos de história da gloriosa
União Nacion~l dos Estudantes; .. Sr. Lauro Morhy,
Magnífico Reitor da UniverslcJade de Brasília; compa
nheiro GustavoPl?tta, Presidente. da UNE;Sras. e Srs.
Deputados; ~enhoré\~ ~ sen~ori3~diril]entese ex-diri
gentes da UNE,q\Jerid?s ~ 9ut:)ridasamil]as, compa
nheiro~ e companheirasgued~ram àHi~tória do nos
so País e da União Nacionaldos Estud.antes os mais
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vigorosos e incandescentes anos de sua juventude,
minhas saudações.

Creio, Deputada Alice Portugal, que esta home
nagem à UNE reproduz exatamente o sentido daquilo
que Gilberto Freyre chamava de tempo tríbio, o tempo
que não é apenas a noção de passado, presente e fu
turo, mas o tempo único, que só se compreende e se
explica pela permanência na história, na memória, o
entrelaçamento entre o passado e o presente como
condicionadores do futuro.

A UNEé a expressão desse tempo único. Seu
passado de luta pela liberdade, pelos direitos do
povo, pela soberania do País influi nos tempos atuais
- tempos de esperança e de mudança - e alimenta a
perspectiva de um futuro de realizações para a nossa
gente e para a nossa Pátria.

Peço permissão à Presidenta para ouvir, com
muita satisfação, o aparte do Deputado Benjamin Ma
ranhão.

O Sr. Benjamin Maranhão - Sra. Presidenta,
Líder Aldo Rebelo, senhoras e senhores. quero asso
ciar-me a todos os companheiros da UNE, seus ex-di
rigentes e seu atual Presidente, assim como aos Par
lamentares que subiram à tribuna para saudar es~
importante instituição. Ao longo de 66 anos de eXIs
tência, a UNE participou de todas as relevantes bata
lhas políticas travadas no Brasil, desde a luta pela na
cionalização do petróleo, passando pela luta contra o
nazi-fascismo e a luta pela redemocratização do País,
quando operou como grande trincheira, até movimen
tos de que eu mesmo participei, não como dirigente,
mas como simples estudante, como a luta dos ca
ras-pintadas em prol da queda do corrupto Presidente
Collor. Certamente, caro Líder, o glorioso passado da
UNE a torna peça fundamental no processo de trans
formação do País, grande desafio do atual Governo e
de nossa geração. Muito obrigado.

O SR. ALDO REBELO - Muito obrigado, Deputa
do Benjamin Maranhão. A inteligência de VExa. de
monstra a capacidade do movimento estudantil organi
zado em torno da UNE de criar lideranças tão jovens,
mas já muito promissoras. V.Exa. representa nesta
Casa a expressão da juventude que, desde o tempo dos
caras-pintadas, formou uma geração de lutadores.

Ouço, com prazer, o Deputado Edison Andrino.
O Sr. Edison Andrino - Deputado Aldo Rebelo,

primeiro, quero cumprimentar V. Exa., a direção da ~NE
e a Deputada que teve a iniciativa de solicitar a realiza
ção desta homenagem. Tive a oportunidade de partici
pardo famoso 30° Congresso da UNE, realizado em Ibi
úna, onde fomos presos eu e VExa. Comecei ali a m!
nha vida política. A UNE teve papel fundamental em va
rias conquistas importantes deste País, principalment~

na luta pela redernocratização. De seus quadros surgl-

ram grandes lideranças. Há 10 anos nesta Casa, tive a
oportunidade de conviver com Y.Exa. e com tantos ou
tros Deputados que participaram da União Nacional dos
Estudantes no início da nossa gestão, como o ex-Depu
tado Wladimir Palmeira. Tenho certeza de que a UNE
ainda tem muito a dar a este País, com sua coragem,
sua audácia, e a juventude do seu idealismo, que faz
política com muito mais pureza do que nós. Meus para
béns a todos. Felicidades! A UNE ainda vai contribuir
muito para o Brasil. Obrigado.

O SR.ALDO REBELO - Muito obrigado, Depu
tado Edison Andrino. Com muita alegria incorporo seu
aparte ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Claudio
Cajado.

O Sr. Claudio Cajado- Agradeço ao grande Líder
do Governo, Deputado Aldo Rebelo, a oportunidade de
poder expressar-me nesta oportunidade. Parabenizo a
Deputada Alice Portugal, ilustre conterrânea, e os mem
bros da Mesa. Nos idos de 1982, quando ingressei na
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica
de Salvador, eu não imaginava que jamais fosse fazer
política na universidade..Mas confesso que, tomado do
entusiasmo das bandeiras democráticas, principalmente
das lutas em defesa das desigualdades e de melhores
oportunidades para os jovens, passei a compor o Diretó
rio Acadêmico e o Diretório Central da Universidade Ca
tólica, iniciando trajetória que me fez Vereador, Presiden
te de Câmara, Prefeito e Deputado Federal- já estou no
terceiro mandato. Pedi a palavra para manifestar meu en
tusiasmo de ver que, com o passar dos anos, a UNE não
abriu mão de contribuir para o País, com patriotismo e ci
vismo, empunhando bandeiras tão caras à democr':lcia.
O Brasil mudou. A UNE também mudou, mas continua
inarredável na luta em defesa dos interesses da socieda
de. É meritória esta homenagem. As causas defendidas
pela UNE estão vivas e assim permanecerão por muitos
anos, preservando a democracia brasileira.

O SR. ALDO REBELO - Muito obrigado, Depu
tado Claudio Cajado. Seu depoimento é prova de que
a velha Universidade Católica de Salvador continua
gerando, em todos os terrenos, lideranças da capaci
dadee do gabarito de V.Exa.

Sra. Presidenta, companheira Alice Portugal,
encerro incorporando, porque expressam a minha
opinião e o meu pensamento, os apartes dos nobres
Deputados Benjamin Maranhão, Edison Andrino e
Claudio Cajado, que também falaram por mim.

Saúdo mais uma vez a gloriosa trajetória da
União Nacional dos Estudantes, razão de honra para
nossa juventude e para nosso País. A UNE, que es
creveu até os dias de hoje uma história de compro
misso com a juventude, com o povo brasileiro e com a
nossa Pátria, tem, acima de tudo isso, a esperança de
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que o Brasil se constitua como grande Nação - uma País soberano pela excelência de seu povo - e pelo
nação emancipada, possuidora de regime democráti- estudante que traz consigo o peso da história da
co, político e social exemplar para a humanidade. UNE, mas abre em flor a perspectiva da garantia des-

Muito obrigado. (Palmas.) sa história cravada na modernidade, digo que esta
sessão teve, sim, utilidade, especialmente na manhã

O SR. REGINALDO LOPES - Sra. Presidenta, desta quarta-feira em que discutiremos a reforma tri-
peço a palavra pela ordem. butaria.

A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Tem A presente solenidade teve o sentido de dizer à
V.Exa. a palavra. Câmara dos Deputadose ao Brasil que a UNE conti-

O SR. REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela or- nua viva, porque os jovens que a integram segura-
demo Sem revisão do orador.) -Sra. Presidenta, no- mente são sérios e indubitavelmente descortinam os
bre Deputada Alice Portugal, cumprimento V.Exa., o horizontes do País, estando, por isso, sempre com os
Sr. Lauro Morhy, Magnífico Reitor da Universidade de olhos abertos para o presente e para o futuro.
Brasília; o Sr. Gustavo Petta, Presidente da UNE; as Esta a mensagem que traz hoje à Câmara dos
Sras. e osSrs. Deputados presentes; os ex-dirigentes Deputados a União Nacional dos Estudantes nesta
da entidade homenageada e os demais ouvintes. homenagem que prestamos pelo transcurso de seus

Não poderia deixar deme manifestar neste impor- 66 anos de fundação, período em que sempre esteve
tante momento da vida política brasileira, que se reflete na luta por educação pública gratuita e porensino lai-
no Congresso Nacional e no Brasil como um todo. co e de qualidade.

A UNE tem representado, historicamente, a Dizia-me o Magnífico Reitor da UnB que foi da
grande maioria dos estudantes brasileiros. A entida- UNE duas gestões depois do nosso querido Aldo
de, que se consolidou como legítima e única repre- Arantes, que sofreu na pele os rigores da ditadura e
sentante dos estudantes universitários, hoje, com teve de se exilar para não ser morto. Os senhores
certeza, participa da luta para.que o Governo de Luiz imaginem quanto teriam a dizer nossos convidados: o
Inácio Lula da Silva consolide-se também como es- querido Aldo Arantes, o Reitor da UnS e o querido
querda democrática e promova as mudanças que o Gustavo Petta - évisivelmente grande o sacrifício que
povo espera. faz o Presidente da UNE para manter"se calado.

Este o objetivo da UNE: a garantia da realização Seria muito bom se, nas sessões solenes, pu-
de debate sobre novo modelo de desenvolvimento déssemos ter a oportunidade de ouvir os homenage-
econômico para0 País e sua consolidação, de modo a ados, assim como tantos 9utros presentes no plená-
oferecer às gerações futL!ras universidade pública de rio da Casa que continuam como protagonistas da
qualidade, o grande desafio da juventude brasileira. vida política, intelectual e produtiva do País.

Faço esta manifestação na condição de ex-filia- Ladeada, pois, destas duas autoridades silen-
do e de ex-militante da União Nacional dos Estudan- tes, mas que muito teriam a dizer, deixo minha reve-
tes e em nome da Comissão Especial de Políticas PÚ- rên?ia e ~inhah~menagem, numa quadra política
blicas para a Juventude. naCIonal e Internacional em que os filósofos da atuali-

Parabenizo a UNE pelo transcurso de seu 660 dade dizem com clareza que é muito mais importante
aniversário de fundação. do que aquilo que temos sob os pés o que está entre

A UNE é nossa força, é nossa voz. nossas orelhas.
Muito obrigado. (Palmas.) Em nome da inteligência dos jovens brasileiros,
A SRA PRESID N encerro a presente sessão de homenagem pelo

.• •• .' •• •• .. E:. TA (Alice Portugal) - Antes transcurso dos 66 anos de fundação da União Nacio-
das considerações finais, registro a presença do Sr. nal dos Estudantes, dizendo: a UNE, de fato, somos
Roberto Policarpo, Coordenador-Geral do Sindicato nós, nossa força e nossa voz. (Palmas.)
dos Trabalhadores doJudiciário e do Ministério Públi-
co daUni?o no Distrito Federal, e agradeço aos cole- Muito obrigado a todos pela presença. (Palmas.)

gas servi~ores públicos federais a presença, que mui- V - ENCERRAMENTO
to prestigia este evento.

Sras. e Srs. Deputados, no momento em que en- A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Nada
cerro a presente homenagem, ladeada pelo Magnífi- mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
co Reitor da Universidade de Brasília - sonho de A SRA. PRESIDENTA (Alice Portugal) - Está
Oscar Nlemeyer, de Anísio Teixeira, Darci Ribeiro e encerrada a sessão.
tantos outros que nos deixaram o legado de apagar a
chaga do analfabetismo e, acima de tudo, de tornar o (Encerra-se a sessão às 11 horas e

50 minutos.)

fll
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Ata da 1648 Sessão, Extraordinária,
Matutina, em 3 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente;
Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

Setembro de 2003

ÀS 11 HORAS E 55 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcahti
Nilton Capixaba
Wilson Santos

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
DR. RODOLFO PEREIRA PDr
LUCIANO CASTRO PLPL/PSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DR. BENEDITO DIAS PP
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 5

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JADER BARBALHO PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 13

-- .----- ._---- _.. ------

AMAZONAS

CARLOS SOUZA PLPL/PSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZAPLPUPSL
Total de Rondônia: 4

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGOPP
ZICO BRONZEADOPT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
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PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdeB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIASP DT
FÁTIMA BEZERRA PT
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB

'lliIII11'
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ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDOLEITÃO PLPUPSL
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELUNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdeB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÓ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA .PSB
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTOPMDB
MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdeB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
FÉLIX MENDONÇA PTB
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FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PLPUPSL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 29

MINAS GERAIS

ATHOS AVEUNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MELLES PFL

CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB

DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PLPUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
IVOJOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPUPSL
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATIOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO HERINGER PDT

MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
PATRUSANANIAS PT
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 35

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSOB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMIR MOURA PLPUPSL

ANDRÉ LUIZ PMDB

ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JORGE BITIAR PT
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JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSD8
L1NDBERG FARIAS PT
lUIZ SÉRGIO PT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BAlTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRI.GO MAIA PFl
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
OURVAL ORLATO PT
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT

JOSÉ MENTOR PT
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCOS ABRAMO PFL

'~1I1,

MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PLPUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON UMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PROFESSOR lUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINElLl PT
TELMADE SOUZA PT
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 46

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
WELlNTON FAGUNDES PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ RAJÃO PSDB
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
NEYDE APARECIDA PT
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PLPUPSL
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
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MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
DILCEU SPERAFICO PP
DA. ROSINHA PT
ORA. CLAIR PT
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
NELSON MEURER PP
ooíLlO BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 20
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ELlSEU PADILHA PMDB
FRANCISCO TURRA PP
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 21

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimen
to de 356 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.

SANTA CATARINA

EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. MURILO ZAUITH, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, pretendia eu, na sessão ordinária de hoje, mar
cada para às 14h, na qual estou inscrito, proferir pro
nunciamento a respeito do transcurso do Dia do Pro
fissional de Educação Física, comemorado no dia 1°
de setembro, expondo a importância de respeitar e
homenagear todos os profissionais da área, por en
tender que a atividade física é essencial para obten-
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ção de boa qualidade de vida, preservação da saúde, coisa boa, pois ele não revela algo positivo. Discuti-
inclusão social e, acima de tudo, para promoção de mos durante 5 meses essa proposta. De repente, da
boa educação ao jovem brasileiro. No entanto, tendo noite para o dia, ela foi totalmente modificada.
em vista que somente agora iniciamos a presente Não podemos aceitar que reforma dessa enver-
sessão extraordinária e que talvez não se realize a or- gadura, que. gera grande impacto sobre a vida de
dinária, aproveito a oportunidade parapronunciar-me cada um dos brasileiros, não tenha nova oportunida-
sobre o assl.lnto logo, depois de expor meu pensa- de de discussão. Querer transferir para o Senado Fe-
mento arespeito da reforma tributária que o Governo deraladiscussãodaproposta de reforma é abrir mão
deseja seja votada hoje na Câmara dos Deputados. de nossa prerrogativa, o que nã() é sensato, nempos-

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,conside- sível. Por mais polêmica que seja, temos de discuti-Ia
ro ,extrem~mente equivocada a postura do Governo deformaexa.ustiva, primeiro aqui, depois na Câmara
Federal e dos Líderes de sua base deapoio nesta Alta.
Casa ~e quererem encaminhar a reforma tributária Já exercia o mandElÍO de Deputado Federal
sem levaremem consideração duas questões que jul- quando se alegava que precisávamos votar a toque
go primordiais. de caixa a CPMF porque, do contrário, o País quebra-

A primeira qiz respeito a aumento da.carga tri - ria, haveria enormes prejuízos. Não avotamos de for-
butária. O Governo não deixou claro que não haverá. ma açodada, ficamos mais de3 meses sem cobrar a
Aliás, da'Tlaneiracomoestá proposta a reforma, tere- CPMF, eo País não quebrou. Não houv~nenhum tipo
mos aumento, sim, da carga tributári!3-. Cito um único de tumulto. Por que volta agora esse discurso? Não,
exemplo: a elevação da COFINS sobre os produtos Sr. Presidente, temos - todos nós, Deputados - com-
import~dos. Não, há colega nesta Casa que possa promisso com o povo brasileiro.
contestar fatos, e esse é um fato. Nãoseiaté agora-a nãOser5 ou 6 Deputados

A segunda questão, Sr. Presidente - e é esta que participam diariamente da discussão sobre as al-
que me deixa i~arredável da postura frontalmente teraçôes dá reforma tributária _ que pontos que va-
contrária à proposta de reforma tributária apresenta- mos votar. Desafio qu~m quer que seja a dizer, fora
ela -, .ref~re-se ao paqto federativo: eSqueceram-se esses 5 ou6.que vêm discutindo com o Presidente
dos Municípios. Nã()possQente~der que, num país João PauloGunha, oil11pacto que~la causará no bol-
onde ,se 9uerrespeitar o pacto federativo, a União e so do contriblJi~te.,bem como o impacto que·haverá
os. Esteid()ssejarn lembrados, mas os Municípios fi- sobre Estados e Municípios.
queme~quecidos' Não épossívelrealizar reforma tri- S p. 'd ... d " .
butárié:1enãoins~rir e'Tlseu context() benefícios para r. resl ent~, preclsetmos e tempo, e o mml-

os~ynicípios. [)izef que eles. estão contemplados ~~t~~eaP~~id~='d~~~:m~:~~~t~':omd~~i~= ~=;~~
porqy~passetrã() a cobrar o Imposto Territorial Rural-
ITR, é bril1cadeir~. Todos sabemos que tal imposto é mas não dessa. fOfl11a. Queremos que haja votação,
'ínfi'Tloe que os Ml.Inicípios não dispõem de meios sim, mas nãop()elernos re?egaro papel que cada De-
paracobfá-Io.[)~íporque, Sr. Pre~idJente, é n~cessá- putado tem nestaCets~,ql.letlseja, o de exercer com
fioc()nhecerarl11end~ag!utinativasybstitutiv~ global dignidade seu mandato~, s~ for ocaso, debater ,e al-
quevetllJos votanÉ l~rn~~táv~lqueontem tenhamos terar as propostas apresentadas para discussão e vo-
encerr~doadi~cyssã() se'11 tertrl0s visto plenamente tação.
d teord?que vo~arernos?atarde d~hoje. Por isso" Sr. Fresidente, quero lavrar meu pro-

(j9p9lamo os COleg~s,dabase do Governo ou testo, bem c0'110 deixar claro que desejamos, sim, vo-
não, a~bfit'110~ 9s olhosevermos o erro que podere- tar, mas nãode formaaçodada, não sem antes ter co-
rnos C9rne~efao \,otardeforma açodada reforma tão nhecimento pleno das alterações feitas pelo Relator
complexa, t~ojmR0rtant.~qlJElnto atrjb~ária, sem ter- em seu parecer.
mos de forrnacl~raqu~i'11pactos~Ia causará aos Afirmo que, se assim ocorrer, unanimemente,
Estados e Municípios e principalmente à vida do con- o Partido da Frente Liberal vai posicionar-se contrá-
tribuinte. rio à proposta, o que será traduzido em forma de

Sr.Presidente, estaremos atentos e perfilados protesto contra a maneira prepotente e o rolo com-
nesteplenáriopi:\ra, com todo o esforço necessário, pressor que utiliza o Governo para calar a voZ de
evitq.r queo projetosejavotado hoje, anão ser que te- seus Parlamentáres.
nhamo~ a opção de discutir a emenda aglutinativa Sr. Presidente, sei quenão podemos deixar de
substitutiva total. Aliás, pelo nome, sei que não sairá lado os Municípios,· principalmente neste momento

'T'OIl"lilllll!1
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em que clamam por maiores recursos. Não é justo
que se converse com os Governadores e se deixe os
Prefeitos relegados a segundo plano; ou seja, que
apenas os Estados sejam beneficiados.

Vivemos numa República Federativa, onde se
entende o pacto federativo como um pacto social que
respeita todos os entes da Federação - União, Esta
dos e Municípios.

Lavro também meu protesto por entender que
os Municípios não tiveram a participação devida na
discussão dessa reforma. Se votarmos o projeto que
será apresentado - e ninguém conhece o monstro 
sem que se dê oportunidade aos Municípios, incluin
do-os, estaremos praticando crime de lesa-pátria, ou
de "lesa-município"!

Feito o registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, passo a abordar o assunto que havia reser
vado para a tarde. Quero não apenas para parabeni
zar, mas também e principalmente para fazer uma
justa homenagem ao profissional de Educação Físi
ca, que comemora a regulamentação de sua profis
são no dia ta do mês de setembro.

Tudo começou quando o homem primitivo sentiu
a necessidade de caçar para sobreviver.

Os índios, primeiros habitantes do Brasil, deram
as contribuições iniciais com os mais básicos e natu
rais movimentos corporais, tais como nadar, correr
atrás da caça, lançar o arco e flecha, dançar, jogar e
lutar.

Com a chegada dos negros para o trabalho es
cravo, começaram as fugas para os quilombos, o que
os obrigava a lutar sem armas contra os capi
tães-do-mato - homens a mando dos senhores de
engenho que entravam mato a dentro para recapturar
escravos fujões. Com o instinto natural e a observa
ção da briga dos animais, os negros descobriram ser
o corpo uma arma poderosa e um elemento surpresa.
Surgiu aí a capoeira - "Um estranho jogo de corpo
dos escravos desferindo coices e marradas, como se
fossem verdadeiros animais indomáveis', como des
creveram alguns capitães-do-mato e comandantes
de expedições em alfarrábios.

No Brasil Império, incluiu-se a ginástica nos cur
rículos escolares, preconizando a obrigatoriedade da
Educação Física nas escolas primárias e secundári
as. Foi, porém, no Brasil República, a partir dos anos
60, que começaram de fato a profissionalização da
Educação Física e o empenho da sociedade em prol
de políticas públicas para a propagação da mesma.

Nos anos 70, marcada pela ditadura militar, a
Educação Física era usada não para fins educativos,

mas como propaganda do Governo, sendo todos os
ramos e níveis de ensino voltados para os esportes
de alto rendimento.

Nos anos 80 a Educação Física viveu crise exis
tencial à procura de propósitos voltados para socieda
de. No esporte de alto rendimento, a mudança nas es
truturas de poder e os incentivos fiscais deram origem
aos patrocínios, e empresas que podiam contratar
atletas funcionários ajudaram a fazer surgir uma boa
geração de equipes campeãs.

Finalmente, nos anos 90, a Educação Física co
meçou a ser vista como meio de promoção à saúde e
se tornou atividade acessível a toda a população. Em
1998, após muita luta, foi aprovada a lei que regula
mentou a atividade de educador físico e foram criados
os Conselhos Federal e Regionais de Educação Físi
ca.

A partir daí, os profissionais da área têm de es
tar regularmente inscritos no Conselho para exerce
rem o seu trabalho. Essa medida trouxe para a classe
e para os praticantes da atividade física maior segu
rança, pois pessoas sem a qualificação específica e
sem o registro no Conselho da categoria não podem
exercer a profissão.

Criamos no Congresso Nacional a Frente Parla
mentar em Defesa da Atividade Física, com o objetivo
de estabelecermaior representatividade para a cate
goria nas discussões de proposições do seu interes
se. Essa Frente também irá defender as iniciativas, as
ações e todo o trabalho que vá ao encontro das aspi
rações da sociedade, no tocante a uma política efici
ente, que garanta à população o direito constitucional
de amplo acesso à prática da atividade física, além de
assegurar no Orçamento da União recursos financei
ros para a prática de esportes, ginástica, dança. Que
remos garantir o direito constitucional da população
de poder desfrutar de espaços condizentes para a
prática de atividades físicas; conscientizá-Ia da im
portância da atividade física como meio de promoção
da saúde e garantir-lhe o atendimento por profissio
nais devidamente habilitados e qualificados.

Gostaria, não só na condição de Presidente
desta Frente Parlamentar, mas também de praticante
que sou de atividades esportivas, de parabenizar to
dos os profissionais de Educação Física, em especial
o Presidente do CONFEF - Conselho Federal de
Educação Física, Dr. Jorge Steinhilber, e os Presiden
tes dos Conselhos Regionais de Educação Física, na
pessoa do Dr. Lúcio Rogério, Presidente do CREF 7.

Vamos juntos abraçar a causa da defesa da ati
vidade física, que atende não apenas a uma questão
inerente à qualidade de vida, bem-estar e estética,
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mas, acima de tudo, diz respeito à saúde, educação,
convívio e inserção social.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, lamentavelmente a discussão sobre a reforma tn
butária- PECno 41-foi encerrada no dia de ontem. Pa
rece ser intenção da Presidência desta Casa votar a
matéria hoje, e de qualquer maneira. Por outro lado, en
tendemos que a discussão ainda não está concluída-e
precisamos examiná-Ia exaustivamente.

Recebi, nesta manhã, cópia do que deve ser a
emenda aglutinativa a ser votada. Pelo que entendi, o
relatório aprovado na Comissão .Especial sofreu mui
tas modificações. Portanto, como disse, deveríamos
discuti-lo exaustivamente, pois consta aqui que não
estão sendo atendidos vários pressupostos acerta
dos com Governadores e Prefeitos. Lamento que a
discussão tenha sido encerrada ontem.

Nós, do Partido da Frente LiberaI, já encaminha
mos requerimento para a retiradade pauta dessa ma
téria. Queremos adiar por5sessões a sua votação. A
nosso ver, devemos ter tempo suficiente para destrin
char o que foi alterado no texto com essa emenda
aglutinativa. De forma nenhuma, uma semana a mais
trará prejuízo aos· nossos trabalhos.

Além de muda ~Igo $fetivamente importante, a
prorrogação da DRUe da CPMF, o Governo apresen
ta agora a prorrogaçãoprovisória daCPMF. Realmen
te, Sras. e Srs.Deputados, precisamos discutir essas
e outras alterações.

Rogo aos membros da Mesa e a V.Exa. , Sr. Pre
sidente, que se tem portado à altura desta Casa, que
tenha{T1os o resto desta Semana e o início da próxima
para discutir mais essa matéria.

Mui!oobrigado, Sr. Presidente.
aSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com

muito.pesar, esta Presidência anuncia o falecimento
da mã€l qo Deputado Marcelo Ortiz, Sra. Hilda Mar
ques Ortiz, motivo pelo qual S.Exa. não poderá estar
presente às votações de hoje. Portanto, a ausência de
S.Exa. está justificada.

Em nome do Presidente da Câmara dos Depu
tados,Deputado João Paulo Cunha, da Mesa Direto
ra e de todos os Srs. Deputados, envio ao Deputado
Marcelo Ortiz as mais sentidas condolências pelo fa
1ecimento de sUae~timadagenitora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo apalavraaoDeputado Mauro Benevides.

OSR.MAURO B.ENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia ose~uintediscurso.)- Sr..Presidente, Sras. e
Srs. Deputados,. os círculos empresariais do Ceará

Tllllf.T
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aprestam-se para comemorar, na próxima sexta-feira,
dia 5, às 20h30min, os 70 anos de profícua existência
do Sindicato doComércio Varejista e Lojista de Forta
leza, entidade que tem prestado, desde 23 de maio de
1933, os mais assinalados serviços à categoria que
representa, levando à discussão temas que se vincu
lam diretamente ao nosso desenvolvimento e ao nos
so bem-estar social.

Como pioneiro do sindicalismo patronal do
Estado, o SINDILOJAS abrigou sempre em seus qua
dros líderes da maior expressão em cada época, to
dos eles com inestimável acervo de colaboração
prestada à tradicional instituição, palco de discussão
sobre questões relevantes, divulgadas, amplamente,
pela imprensa especializada.

No passado, figuras como Inácio Parente, Onul
fo Câmara, Raimundo Freitas Ramos, José Ramos
Torres de Melo, Rubens Lima Barros, Aprígio Coelho,
Oscar Roque, Agenor Costa, José Romcy, Moacir
Ajuricaba, Alberto Farias e tantos outros fizeram a
história do SINDILOJAS, mantendo-o em posição de
vanguarda, numa linha de identidade institucional
com a Federação dó Comércio do Estado do Ceará,
fundada ainda no final da década de 40.

Presentemente, à frente do referido órgão se
encontra o exemplar Presidente Cid Alves do Nasci
mento, coadjuvado por uma diretoria solidária, da
qual fazem parte,como Vices, José Abraham Otoch e
Alberto Farias, além dos Diretores Juvenal Duarte
Neto, Luís Abílio Viêira do Carmo, Pedro Pinheiro de
Freitas, Septimusd~ Andrade, Aécio Jucá, Flávio Fa
rias Feijão e Kelly de Castro.

Mencione-se, ainda, a saliente participação, en
tre os dirigentes .do men~ionado sindicato, dos em
presários Liana ROdrigues, Hicardo Girão, Luís Si
queira, Robe.rto Dummar, Tarcísio Morais, Carlos Mi
toso, Francisco •.. M~tos,. Krauser Costa, Agostinho
Alcântara e João Germano Moura, o que significa um
elenco de alto nível e invulgar competência.

Como conselheiros, atuam com· elogiável dedi
cação OS líder~sdosé Vasconcelos Bastos, Ednardo
de Assis, LavaneryVanderley, João Rabelo, Joaquim
Alves e Raimundo Tom.é Aguiar'-- todos partícipes das
importantes deliberi:lções que ali são adotadas, den
tro dos objetivoscolimados.

Na data septuagenária, o SINDILOJAS prestará
significativa homenagem.a João Araújo Sobrinho,
atual Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas
de Fortaleza e umdos mais prestigiosos líderes de
sua categoria, a ponto de haver sido reconduzido, re
centemente, para mais ummandato à frente da CDL
de nossa Capital,. graçasaos seus méritos incontáve-
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is e a seu comprovado espírito de liderança. Também Muito obrigado.
a Luiz, Gastão Bittencourt, dirigente da O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço a
FECOMERCIO, será outorgada a Comenda Edson palavra pela ordem.
Queiroz, em retribuição aos esforços que ambos des- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
penderam em prol do nosso crescimento econômico. V.Exa. a palavra

Ressalte-se que, durante a luta que empreendi O SR S
para incluir o comércio entre os beneficiários dos . ARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem.
Fundos Constitucionais do Norte, do Nordeste e do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na condição
Centro-Oeste, ambos estimularam minha ação parla- de Líder e companheiro de partido do Deputado Mar-

celo Ortiz, ratifico o que V.Exa. disse em nome da Câ
mentar, contribuindo para que tivesse êxito aquela mara dos Deputados.
histórica conquista, que tanta repercussão obteve em
todo o País, o que me valeu o reconhecimento de to- Quero apresentar meus pêsames ao estimado
das as entidades do setor nas várias áreas favoreci- colega pelo passamento de sua mãe. D. Hilda Mar-
das pela decisão do Congresso, com a chancela do ques Ortiz e dizer que estamos solidários com S.Exa.
Presidente da República. e desejamos à família o conforto que ela merece.

Pelo destaque que consolidou ao longo de sua Muito obrigado.
profícua existência, o SINDILOJAS merece as home- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
nagens de todo o povo cearense, daí por que entendi cedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Cambraia.
de meu dever registrar o magno evento desta tribuna, O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE.
num testemunho de gratidão a tudo quanto os seus Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dirigentes, ao longo do tempo, puderam fazer em fa- Deputados, o assunto que me traz à tribuna é, mais
vor do Ceará, do Nordeste e do País. uma vez, a reforma tributária, mesmo porque a dis-

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a cussão encerrada ontem não ensejou um debate em
palavra pela ordem. torno dessa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem Qualquer reforma tributária influencia a vida de
V.Exa. a palavra. todas as pessoas, independentemente de partido, de

O SR. JOÃO FONTES (PT _ SE. Pela ordem. situação social ou de cargo político que ocupe. Daí
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. porque a necessidade de sua discussão ser apartidá-
Deputados, percebemos claramente que toda a ria. Não digo isso de forma ingênua, porque tivemos o
Casa, especificamente os Srs. Deputados, está apre- exemplo do debate da proposta anterior, aprovada na
ensiva com a reforma tributária, pois se trata de maté- Comissão Especial por unanimidade.
ria intrinsicamente ligada ao povo brasileiro. Todos os partidos, independentemente de sigla,

Só temos a lamentar, pois o Relator, Deputado votaram favoravelmente àquele projeto de reforma tri-
Virgílio Guimarães, foi a Sergipe, nosso Estado, gran- butária, apesar do interesse do Governo por determi-
de produtor de petróleo, e prometeu que incluiria no nados pontos constantes daquela proposta. Mesmo
ICMS dois terços no destino e um terço na origem, assim, os representantes dos partidos da base vota-
mas quando recebemos o texto pudemos verificar di- ram na Comissão pelo interesse da população, após
versas modificações. Aliás, ninguém sabe qual é o pa- 8 meses de debate, segundo seu pensamento.
recer a ser apreciado neste momento. Agora a situação é totalmente diferente. Há um

Portanto, quero aproveitar este dia em que a verdadeiro rolo compressor passando por cima de
Casa está em festa, com belas garotas colando ade- todo o mundo. Na Comissão, foi uma lástima o pro-
sivos sobre a "contrapirataria", para estender meus cesso quando o Governo impôs a votação antecipada
cartazes e expor o parecer original de Virgílio Guima- e obrigou os partidos da base a votarem favoravel-
rães, aquele que incluía promessas para Sergipe, na mente à proposta.
presença dos Governadores, e o parecer falsificado, Temos a tão esperada emenda aglutinativa
aquele que parece ter sido feito no Paraguai e pelas apresentada pelo Relator, que foi um compromisso
mãos de José Dirceu e Antonio Palocci. com os partidos da base. Pelo menos, isso foi tratado

A essa altura, Sr. Presidente, já deveríamos co- na Comissão Especial. Na emenda aglutinativa, seri-
nhecer o conteúdo do texto da reforma tributária, ex- am satisfeitas determinadas situações trazidas por
posto por enquanto no corredor da Câmara dos De- esses partidos, representando Governadores, Prefei-
putados, ao lado de belas garotas. tos e principalmente o contribuinte.
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Numa leitura dessa emenda aglutinativa, verifi- mentos da EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pes-
ca-se que não houve grandes modificações que vies- quisa Agropecuária, que concluiu que os brasileiros
sem aatender esses segmentos. Permanece aumen- jogam fora mais dó que consomem. Pasmem, isto é
to de carga tributária, o que nãopode ser admitido de verdade: nas 10maiores Capitais do8rasil,o brasilei-
forma alguma neste momento. O contribuinte e a po- roconsome 35 quilos de hortaliças ao ano e joga fora
pulação brasileira não suportarn mais pagar írnpos- 37. Nosso índice de desperdício está entre 30% e
tos. A carga tributária está muito elevada. Ela causa 40% doque é produzido, muito, muito acima dos 10%
desemprego e fome. que os Estados Unidos desperdiçam.

Oquesetemdefazeréalargarabasetributária, Para se ter uma idéiado que isso significa em
a fimde que as pessoas individualmente paguem me· termos financeiros, basta avaliar que nossa safra de
nos impostos e os Governos arrecadem osrecursos hortaliças em 2002 foi de 2milhôes e .500 mil reais,
necessários e suficientes para prestarem serviços à sendoque quase !)OOmilforam jogados fora. As per-
população -serviços de boaqualidade, éborn que se das se dão nos diferentes momentos entre a produ-
diga. Mas não é o que ocorre. Permanece a mesma ção e o consurno dos alimentos, sendo que 30% do
prepotência, a mesma.• truculência. Estamos aqui, desperdício já ocorre no espaço de vendas no ataca-
numa sessão extraordinária - atropelada, diga-se de do, Os alimentos,. quando rnanuseadosinadequada-
passagem -, pa~a votares~a proposta de qualquer mente, terminam por ficar com uma aparência inde-
forma,. 8;. qual não tem consenso, sequer aceitação sejável para. consumidores exigentes, embora não
geral da base, m~s que vai ser votada, porque o rolo estejam inadequados para o consumo.
compressor é muitograncle. E é aí que entra oponto que nosdiz respeito di-

Dàínossainsatisfação emverque, embora todo retamente.Tr~mitanestaC~sa, mais especificamente
o País esteja contrário a essaproposta, vai tê-Ia vota- naComiss~ode Constituiçã() eJustiçaede Redação,
da hoje nest(3ple~ário,contra os interesses do povo o Projeto de Lein° 4.747,<;Ie 1998"7 o Senador.Lúcio
brasil:iro - sejado pobre, dorico, do branco,do preto, Alcântara é o autor, e ()Dep!JtaÂ9 Sigma~inga Seixas
do Goy~rnador, doPrefeito ou do empresário, que re- é o R:lê:\tor--, quefí~ouconh~cktocomo Bom Samari-
presenta o setorprodutivo. tano e facilita ou, melhqr dizendo, in~entiva a doação

Qu~p~opostade ref?r~a é essa que desagrada de alirnentoSP?f pl:l~~d()s cOrnercia~tes, isentan-
a todos? Ela sÓ agrada ao Governo Federal,.porque do-os. de. r~spons~biliÂade~.Fiyisporev~ntuais danos
p.•.rorrog.... a..•. ~ C.·.P.M.. Fe a D... HU.., S.,e apenas essaprorroga_ que eles possamca~~r à~aúd.Td() çonsumidor. Isso
- f ·d' G . ri ' porque,.. ,a.. mai.o.r.i.a.d9...s com.,.erci.a.~te.s.•. te.1rJl e,. '. de.n.ú.nciasçao osse ~prov~ ••. a, 0gverno estaria pe eltamente d . . 'd h' .. .. . . r'

satisfeito. O restante, para ele, não necessitaria sere um~onsurnr,prqlieten ét Ingen<:i9 a .Imentos doa-
aprovâdd. dos, caus~ndotranstomos aoprod~t()r ao transfor-

. , . mar um.... a açã.o..• cid,'a.•.. d.ã. em.. u,m.••".. pro,... bl....e.m,.·Si jl.lrídi.co...
~oris.·.s.o no.s..·. sa.. expecta.tiva, nosso co.nstrangi- O "P I·' ···dt ' ' . d d' d . .., ra, me~~ par()s •. ar ârnef)tare~, eeVI •ente que

men o ~ nossaa~sle a ,e e representar aqUi o pen- aciden~es pod~n"l0q9~rer, como ocorrem freqüente-
samentoe asernoções do povo brasileiro" que não mente Tmr~staurahW~ ~at~ mesrnoern grandes fes-
querestaref?rrnatributáriacomo está se~do apre" tas servidaf~orprofís~ion~isconh~cidos. qque não
~~~~:ita emenda aglutinativa, que será votada podemos perrni~ir ·19, q~e,n,aJT?t~tiyét d$proteger as

Mu... it,o o.b. r.igado., Sr,... Presidente.. pessoas famintét~,~ermi~~m()~p()rrn~tá-Iasd~ fome.
... , ' .,. ..,' All9mdo~~e'cohf?rmTJ~al~rt~ia~irna,Osalimentos

OSR. LÉOALCÂ~TARA (PSDB - CE. Sem re- que sTperde~~?fremexclus~opela' aparência, e
visão do orador.)"" Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- não pélaqu~Jl~~de, .
tado~,umjorn~ldegrande ~irculação em Brasília Nos~sta~os Unidos,diver~s grupos de volun-
trouxe,.nqdomingoúltimo, ·.matéria que envergonha tários s;elesio?~rrln9ssupermercados produtos que
nós, pr~silei~os, ..•~ os Parlamentares desta Casa em serão desG~rt~dos;pela aparênci~ou que.estão muito
espe~iê:\I'-rr~ta-se da,qU€lstão do desperdício de ali- próxim()s Âadéttéld?vencimento eos distribuem, ime-
mento~ ~? ~rasil] U'l1 país que, apesardos seus 46 diataITlEmt~,erncrTchesouabrigoS de pessoas po_
milhõ?sd~ f~mi~tos'~.recordi~ta mundial em desper- bres.. São épltivid~<:J€ls quepodem s(3r executadas, .por
dício dT a.lirn?nt?s;.~enho c~rteza de que esse é dos exempl~,por pessoas aposentadas e que tenham
títUlosqU~~ãop?d~m?s aceitar. respon~abilidade ~,. discernimento para fazer a sele-

VejaT,Sra~'ie §rs~P~rlamentares, os tesulta- ção mais ~dequéld~dos produtos. Assim, a() mesmo
dos de um trabalho da unidade Agroindústria de Ali- tempo que se compromete os aposentados com polí-
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ticas sociais relevantes, garante-se a redução, ou
mesmo elimina-se o risco de acidentes.

Temos hoje, no nosso País, enorme contingente
de pessoas com senso de responsabilidade social e
aguardando uma oportunidade para ajudar aqueles
que nada, ou muito pouco, têm.

Ao aprovarmos o projeto Bom Samaritano, que,
desde 1998, está aguardando parecer na CCJR, es
taremos contribuindo para a redução da fome no Bra
sil, projeto número um do Presidente Lula. Ao mesmo
tempo, melhoraremos a· realidade de um país que
desperdiça alimentos que podiam mudar o destino de
milhões de crianças.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e peço
que meu pronunciamento seja transmitido em A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria que V.Exa. nos informasse se está ocorrendo uma
reunião com as Lideranças da Casa, os Prefeitos e os
Governadores, para tratar da reforma tributária. Con
forme alguns oradores que me antecederam, as ne
gociações estão sendo feitas às escondidas.

Gostaria que V. Exa. me confirmasse se são pro
cedentes as negociações dos Líderes no sentido de
que haja outra sessão, posteriormente a esta, para
tratar damatéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
importante a indagação de V.Exa. Já foi distribuído o
texto da emenda aglutinativa total substitutiva do Re
lator, que é a fusão do substitutivo aprovado na Co
missão Especial e dos destaques e emendas apre
sentados naquele órgão técnico. Vários dos entendi
mentos obtidos nas negociações com Governadores,
Prefeitos, empresários, trabalhadores etc. já foram in
corporados. Devemos votar essa emenda aglutinativa
ainda hoje.

Entretanto, as reuniões continuam ocorrendo e
pode ser acrescentado ainda algum destaque, em
face dos entend imentos que estão sendo feitos de for
ma transparente, sem nenhum subterfúgio.

Esta Casa é a mais transparente de todas.
O SR. FERNANDO FERRO - Muito obrigado,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Jósias Quintal.

O SR. JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero apresentar
minha apreensão em relação ao que vem acontecen
do com o setor ceramista de meu Município, Campos
dos Goytacazes, e possivelmente de todo o Brasil,
nas empresas que se utilizam do gás combustível.

As empresas do setor ceramista foram estimula
das pelo próprio Governo a fazer uso do gás como
fonte energética. Ocorre que ao longo dos anos aque
las que apostaram nesse recurso natural têm sofrido
terrivelmente. O preço do gás simplesmente triplicou
em 3 anos, enquanto a produção de tijolo, de telha
etc. se mantém inalterada, o que está levando as em
presas à descapitalização.

Hoje, todos os jornais do Município de Campo
dos Goytacazes estampam em manchete a tragédia
que está vivendo o setor, inclusive com ameaça de fe
chamento de várias empresas que se utilizam de gás.

É preciso que o Governo e a PETROBRAS te
nham sensibilidade ante essa questão. É preciso que
o Governo Lula, que tem o compromisso de gerar mi
lhões de empregos, esteja atento ao fato. Campo dos
Goytacazes vive enorme apreensão por conta do
possível fechamento de empresas que atuam no
ramo há muito tempo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero associar-me às homenagens feitas hoje pela
manhã à União Nacional dos Estudantes - UNE pelos
66 anos de fundação. Importante organização do mo
vimento social brasileiro, em diversos momentos da
história do Brasil atuou no sentido de buscar um país
justo, democrático e soberano.

Sr. Presidente, também quero registrar que, há
três dias, ocorre em Salvador uma mobilização de mi
lhares de estudantes secundaristas contrários ao au
mento da tarifa de transporte coletivo na cidade.

Segundo dados oficiais, cerca de 1 milhão de
pessoas circulam a pé por Salvador, por não ter di
nheiro para pagar o transporte. A Prefeitura Munici
pal, numa atitude autoritária, impôs uma tarifa de R$
1,50. E, numa atitude insensata, que revela o autorita
rismo da Administração Pública municipal de Salva
dor, o Prefeito Antonio Imbassahy nega-se a reunir-se
com representantes do movimento para discutir, ne
gociar, explicar e justificar, usando as planilhas dos
empresários, o aumento da tarifa.

Há três dias, Salvador está totalmente paralisa
da. É evidente que a população fica prejudicada, por
que quer chegar ao trabalho, quervoltar para casa e é



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42127

impedida pelo movimento, que se alastrou pela cida- e o acordo com o Fundo Monetário Internacional pre-
de inteira, o que não é responsabilidade dos estudan- via 3,75% do PIB. O Ministro Palocci elevou para
tes, mas da prefeitura, devido à atitude que tomou. 4,25% do PIS, e nós já pagamos 5,05% do PIB, Sr.
Porém, hoje pela manhã, ela foi obrigada a admitir Presidente.
que é preciso negociar - também numa atitude im- Felizmente, economistas do porte, da capacida-
pensada, o Governador do Estado da Bahia queria de e do reconhecimento de Celso Furtado - candida-
que a polícia reprimisse o movimento. to ao Prêmio Nobel de Economia - e Maria da Conce-

Na nossa avaliação, a repressão aos estudan- ição Tavares fizeram uma palestra no Iiio de Janeiro,
tes não vai resolver o problema. São estudantes da com ampla repercussão. Publicou-se: "Ele considera
rede pública, pobres, que não têm como se locomover que para o Brasil poderá ser 'indispensável' dentro de
na cidade. um quadro de negociação da dívida externa com os

Os estudantes também querem negociar os credores ou com o FMI declarar a moratória para ob-
smart cards, que só lhes permitem circular na cidade ter condições mais favoráveis para a retomada do de-
de segunda a sexta-feira e no trajeto para a escola, senvolvimentd'. São palavras não de pessoas irres-
como se estudante não se movimentasse nos outros ponsáveis, como.·a Rede Globo e a. mídia querem
dias da semana. Educação não é só irà escola e vol- mostrar, mas de Celso Furtado e Maria da Conceição

Tavares.tar, Sr. Presidente. Porém, premido pelo movimento, o
autoritarismo vergou-se à realidade, e, nesta tarde, a O respeitado economista disse: "Vamos prepa-
prefeitura vai receber o movimento para discutir uma rar a moratória, mas, desde já, vamos adotar o contro-
saída alternativa e explicar o porquê do aumento da le decapitais, lembrando que o País vem sendo víti-
tarifa. Os empresários da cidade apresentam a plani- ma nesses últimos anos de fugas enormes de capital,
lha para a prefeitura, que a aceita sem discutir com a que saíram daqui sem prestar conta". O economista
sociedade a validade OU não dos argumentos apre- Celso Furtado quebra outro tabu c<>locadopelos mo-
sentados; netaristas de Malan. Ele diz que a outra questão é o

controle do câmbio. Isso não é tabu. Isso é autonomia
Sr. Presidente, associo-me à luta dos estudan- e soberania de quem exerce política econômica. Cel-

tes secundaristas de Salvador, da qual também parti-
cipam a UMES e a União Nacional dos Estudantes. soFurtado vaticinou que nãohaverádesenvolvimen-
T b I d . A d to econômico com essa sangria brutal do pagamento

enho certeza a so uta .e.que os· Incomo os que o dos juros e.da dívida pública, qUe deve ultrapassar
movimento está causando à população da cidade se- 150 bilhões de reais.
rão entendidos, pois garantem aos trabalhadores o di-

Nesta Casa se reúnem Deputados e Senadores
reito de nãoprecisar andar pela cidade por não terem
condições de pagar o preço da passagem do trans- para discutir o que fazer com o Orçamento. Corta da

qui, corta dali - saúde, educação, reforma agrária, sa-
portecblétivodo Município. neamento-, e sobra uma miséria parannvestimento e

Muito obrigado, Sr. Presidente. desenvolvimento. Ou seja,ouo Estado brasileiro tem
o SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do recursos para investir, desenvolver-se, gerar empre-

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há gos, distribuir renda, fazer obras públicas e retomar
dois dias, os jornais publicaram o último balanço da seu papel no serviço público, oU não haverá caminho
dívida int~rna brasileira, de 877 bilhões - e aqui se possível para o Brasil.
afirma/que isso represe~ta 57% do PIB. Quando o A economista Maria da Conceição Tavares, ao
Presidi?nte Lula tomou posse, apesar de toda a espe- criticar o acordo com o Fundo Monetário Internacional,
culação financeira, a dívida representava 56,5% do teme que os países latino-americanos não sejam ca-
PIB e teria chegado a 63% no Governo Fernando pazes de se desvencilhar da instituição, porque os em-
Henrique. Cardoso. Toda a •lógica monetarista é a de préstimos concedidos pelo Fundo ao País já viraram
que sÓvamos sobreviver se diminuirmos a relação dí- cheque especial ou colchão de sustentação do Gover-
vida/PIS. Quando Fernando Henrique tomou posse, no. E, portrás detaisacordos, estão as condições eas
era de 30% a relação, e houve momentos em que regras a seguir da política monetarista, em que até os
chegoua64%. investimentos das.estataisestão Contidos nos gastos

Além disso, foi publicado o superávit primário. do Estado brasileiro. Tal política é criminosa.
Quantonósjâpagamos de dívida? Foram 89,25 bi- Disse aindaaecqnomista que, na contabilização
Ihõesde janeiro a julho. O superávit primário é de dos gastos públicos usada pelo FMI no acordo com o
44,32 bilhões de reais, o equivalente a 5,05% do PIB, Brasil, muitas vetes os bancos federais estão irnpedi-

lIIPi, ,I,
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dos de fazer empréstimos, inclusive para Municípios
que pagam as contas em dia. Isso é tão grave quanto a
questão do superávit primário, Sr. Presidente.

Por isso, desejo que consigamos estabelecer al
gum consenso no Brasil sobre o tema. Com a continu
idade da sangria do pagamento dos juros e da dívida
pública, não é possível desenvolver o País. Temos de
dar um basta à hegemonia do capital financeiro. Este
é o apelo que fazemos ao Governo e também aos
partidos de oposição nesta Casa: não há outra saída
senão redirecionar a política econômica. Haverá mais
aperto fiscal, mais corte de gasto público, mais de
semprego, não haverá distribuição de renda e vamos
perpetuar o atual quadro social iníquo se mantiver
mos a mesma política econômica, que não enfrenta o
problema da hegemonia do capital financeiro e da dí
vida pública brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, apesar das pesquisas exibirem uma boa per
formance do desempenho do Presidente da Repúbli
ca, a verdade é que a economia vai mal e está em
franca recessão.

A dívida pública atingiu o mais alto percentual, e
os investimentos diminuíram, embora estejam sendo
retomados aos poucos, mercê das reformas da Previ
dência e da tributária, que produzem efeitos psicológi
cos perante a população e o chamado mercado.

O déficit público aumentou de forma especular e
passou de 2,54% do PIB em 2002 para 5,12% neste
ano. Nesses sete meses do Governo Lula, a União, os
Estados e os Municípios gastaram 44.928 bilhões de
reais a mais do que arrecadaram no período, incluí
das as despesas com juros. Entre janeiro e julho, os
gastos se elevaram a 89.257 bilhões de reais (1 0,18%
do PIB). É preciso salientar que, no mesmo período
do ano passado, as despesas foram de 51.498 bi
lhões de reais, ou 7,02% do PIB. É certo que o País
tem arrecadado muito, mas "o pagamento de juros
está comendo todo esse esforço e um pouco mais':

No Brasil, o equilíbrio das contas públicas não
vem sendo feito pelo déficit nominal, e sim pelo cha
mado superávit primário, pelo qual o Governo separa
o gasto com juros dos gastos da administração públi
ca. As despesas com juros não dependem da austeri
dade fiscal do Governo supostamente, pois decorrem
dos contratos ajustados, que podem ter sido conven
cionados anteriormente.

Apesar do elevadíssimo superávit primário, que
tem entravado a administração pública, a economia,

por isso mesmo, vai muito mal e, com efeito, diminuiu
1,6% de abril a junho deste ano. A falta de crédito e a
diminuição da renda concorreram muito para isso. O
consumo das famílias teve queda de 3,99%, algo que
demonstra a retração da economia. Basta olhar as lo
jas de eletrodomésticos para verificar o "encalhe" de
produtos, o que demonstra de forma inequívoca que a
economia vai mal.

A diminuição da economia é tão forte que até a
agropecuária, que tem sido um setor crescente, enco
lheu 1,18%, o pior índice desde o ano de 2000. Os
serviços, tradicionalmente muito potentes, também
caíram 0,34%. Mas o grande baque se deu mesmo na
indústria (-3,75%), nos investimentos (-6,39%) e no
consumo das famílias (-3,99%).

A situação é, portanto, muito grave. O que pode
salvar o Governo Lula é a volúpia arrecadatória, cada
vez mais crescente: dinheiro para enfrentar as elei
ções de 2004, no interesse político-partidário do PT. É
uma pena que, na hora de fazer a pseudo-reforma tri
butária, os Governadores não tenham visto isso. Os
tempos virão, e logo mais tudo ficará muito claro, ou
"cristalino como as águas do regato", como diria Ana
tole France, a quem nunca faltou descortino para en
xergar o futuro.

Deus nos ajude!
Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento

seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA

(PRONA-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o ensino a distância no Brasil, agora nas mãos do
Ministro Cristovam Buarque, está sendo desenvolvido
com a maior força e de maneira mais ágil e rápida.
Ontem, esteve neste plenário o reitor responsável
pelo ensino a distância em determinada universidade
norte-americana, que está trazendo esse know-how
para o País.

Anuncio ainda que, a partir de ontem, comecei a
implantar a Frente Parlamentar Mista de Ensino a Dis
tância e solicito aos colegas Parlamentares que assi
nem o documento em favor do movimento.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, por incrível
que pareça, o País é campeão em semi-analfabetismo.

Se já conseguimos não mais estar no primeiro
lugar em analfabetismo, por uma maquiagem do Go
verno anterior ao insistir na aprovação automática,
com alunos obrigados a passar de ano mesmo que
nada saibam, agora despontamos como campeões
em semi-analfabetismo. Alunos diplomados que não
sabem escrever, não têm discernimento, nem possibi
lidade de ao menos formar frases conexas e que es-
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tão aí disputando vagas .nas universidades. Não fos
sem os vestibuíares, mesmo que precários, teríamos
mais semi-analfabetos com possibilidades de se for
marem médicos e, quem sabe, até professores.

Colabora para esse estado de coisas a tal auto
nomia universitária.

Como o objetivo das empresas é faturar, fatu
ra-se a partir da ignorância dos futurosalunos. Para
se tornarem universitários, basta pagar e. fazer de
conta que prestaram um vestibular muito difícil, que,
sem dúvida alguma, parél onível de ensino que se de
senvolveu na educação básica, pode ter sido mesmo
muito difícil.

Meu apelo aoProt. Cristovam Buarque, Ministro
da Educação, é que termine com essamoda do "tudo
pode", em~omedademocraciana edlJcação, oute
remos em breve um país de semi-analfabetos funcio
nais com curso superior.

Urge que se t~me.a decisão emergencial de re
formularoensino fundam~ntalemédio, para que não
continue ,o .quadro drástico .apontado pelo MEC:
64,760/<, dosalunosda aa Série e 52,54% dos alunos do
último anod~ensino médiotêm dificuldades para ler e
escrever;~rge~ue o MECinterceda nas escolas de
ensino. fundamental .. e ., médio que aprovam· alunos
semi-an~lf~bet?s; urge que o MECintervenha nos ves
tibulares daE) universidades, que mesmo constatando
queo~candidatos sãoanalf~betosfuncionais os admi
tem emcursos?e'~radlJ~çã();urge que o MECinterve
nha .n~ de~env?lvime9to dos cursos de graduação,
p~raquElnão Sl?j~rn id~ntifi.~das.as falhas somente
d~poisdeosal~~o~e~tarem no último ano do curso,
demonstrélnd~ ~uainabiIid~deno Provão.

É ~ora(I~PM,inistério da Educação agir com ri
gor, p<>i~~sinE>titlJiçõesdeensin9superior no.Brasil
estão todas transfor~das,emempresas comerciais,

com ofim pnic~~earrElsaclar.

f\Jª9éma~fpossíVéldeixar que, em nome da tal
autonOmia uniyersitárla,s~jélm criadas condições
para~y,mentaronqmerodepossibilidades de cursos
de gradYélçãoE)~rn quElhaja primeiro o desenvolvi
mentod~lJma formação ~dequadados alunos do en
sino básiC{).S~mcélndidélt<:>scom condiçãesplenas
defazerumcure>R sup~riornão deveria mais ser per-

- mitido CllJEl se ~riem novos cursos e se possibilitem
mais Vestibulares.

0!JPfêpélr~mos. nossas crianças, nossos ado
lescente~,n~ssoSl jovens cOm um ensino de qualida
de o.U .•.~st~r~m?e> ,fadados a criar um exército de
semi-analfabetos frustrados, como já ocorre hoje,

lllr:

A escola precisa adequar-se às novas tecnolo
gias, e os alunos precisam ser preparados intelectual
mente, para que não se tornem robôs dessas novas
tecnologias.

A ingenuidade e a ignorância de pedagogos
deslumbrados com asnovidades impostas pelos paí
seshe~emônic~s fazem com que esqueçamos a ne
cessidadede.prepararo intelecto, a alma, aconsciên
cia, de entendermos a necessidade da nossa própria
cultura e de tê-Ia.

Enquanto não tivermos capacidade de desen
volver o pensamêl1to ,e a consciência crítica de·nos
sos jovens, não adiantará treiná-los para que sejam
exímios internautas.

Portanto, meu apelo aoMinistro da Educação: re
veja os conceitos desenvolvidos nas escolas; interve
nha onde a qualidade do ensino é 'questionável; não
autorize p funci9namento de novos cursos enquanto
não definirmos claramente a qualidade dos que hora
existem; pl~neje umareorientação -para não dizer re
ciclagelll, pois~ que se recicla é Pélpel- didático-pe
dagógicapara OS professores do ensino fundamental e
médio das ~scolélspúblicas, que estãodesatualizados
oucan~dose,sepossív~l,faça o mesmo nas institui
ções de ensino superior particulares.

Em resun]0' .. para que se t~me.uma decisão
emergenciéllé.b0rfl ter claro: aS escolas públicas de
ensino fundallleotale m~dioestãq .um caos, e os pro
fessores n~ces~it~mdeestímulo, salários adequados
e atualizaçãq (através de cursos de altonível, especí
ficos das su~s.ativi~ades profissionais); as institui
çÕes particui~~esd~ ensi~o superior, em sua maioria,
são prec~rias ,em q~aliô~dEl deensiO() eem condi
ções de trabalho (pélra.a1unos ,e professbres).

Como tudo o que dissemos é do conhecimento
doMEg,o q\Je falta ~'. disposição para iniciar uma cru
zada em prol da9ué;tlidade do ensino n~ BrasiL

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares.

f\,iuito 0prigéldo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Bassuma.

{JISCURSQ DO $R. DEPUTADO LUIZ
8ASSI./MAQUE,ENTREGUE;'À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

o SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.



Neste momento, o painel indica a presença de
172 Srs. Deputados, faltam apenas 85 para atingir
mos o quorum regimental de 257 e iniciarmos a
Ordem do Dia.

Determino o encerramento dos trabalhos de to
das as Comissões da Casa agora em funcionamento.
A partir deste instante, o Plenário tem prioridade so
bre as Comissões. Como estamos próximos do início
da Ordem do Dia, qualquer decisão tomada será con
siderada nula.

A Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamen
tares para que venham ao plenário. Até o momento,
174 Srs.•Deputados registraram presença.

O SR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Passos.

O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente, associo-me à homenagem prestada
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O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem. PCdoB prega o fato de que ele numa região paupérri-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou enca- ma, é verdade, atendia de graça e, mais do que isso,
minhando à Mesa proposta de emenda à Constitui- distribuía medicamentos. Atender de graça tudo bem,
ção, de minha autoria e dos Deputados Gilmar Ma- mas distribuir medicamento de graça? O dinheiro vi-
chado, Zezéu Ribeiro e Fátima Bezerra, sobre vincu- nha da Albânia, arrecadado em seqüestros e em atos
lação de verbas para a área de cultura. de terrorismo praticados nos grandes centros urbanos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- Não podemos permitir que pessoas que sempre
cedo a palavra ao nobre Deputado Jair Bolsonaro. praticaram atos terroristas, como seqüestros, assas-

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Sem revi- sinatos e assaltos a bancos, tornem-se heróis para
são do orador.) - Sr. Presidente, não compareci à nossos jovens, que devem conhecer a verdadeira his-
sessão solene realizada pela manhã, mas, no meu tória da Guerrilha do Araguaia.
gabinete, fui obrigado a ouvir a homenagem à UNE. A Sr. Presidente, espero que o jornal Correio Bra-
palavra mais ouvida, Deputado Moroni Torgan, foi di- ziliense nos dê espaço para mostrar não o outro lado,
tadura. No fundo, parece que eles realmente gostam mas a verdadeira versão do episódio da Guerrilha do
da ditadura. A grande verdade é que quanto mais se Araguaia. A juventude brasileira não pode continuar a
afasta do que se tenta denominar de regime militar, crescer como aquele jovem do Rio de Janeiro, que es-
mais o Brasil empobrece. E acrescento: moralmente, tava prestes a ser aliciado pelas FARC e entrar numa
a perda foi muito maior. Hoje, conseguiu-se pratica- guerra sem fim. O único futuro que ele poderia ter se-
mente destroçar o cerne de qualquer sociedade, afa- ria morrer em combate. Aí sua família, 20 anos depo-
mília. is, pediria polpudas indenizações ao Erário.

Sr. Presidente, o Correio 8taziliense, durante Caso tentasse sair de lá, com toda a certeza, a
todo o mês passado, publicou reportagens sobre a exemplo do que aconteceu em dezenas de casos do
Guerrilha do Araguaia, no total de mais de 50 pági- Araguaia, seria justiçado pelos guerrilheiros. Se fosse
nas, logicamente de forma bastante parcial,com dis- aprisionado, o que seria menos nobre, contribuiria de
torção dos fatos. Vou citar apenas 2 episódios. Todos forma passiva com o regime que desejava combater e
repudiamos o atentado praticado com carro-bomba talvez se transformasse em grande líder político de
contra a representação da ONU no Iraque, quando partido, como no PT, a exemplo do José Genoíno.
perdemos o nosso querido Sérgio Viera de Mello. Em Muito obrigado.
1968, o soldado Mário César Filho, que posteriormen- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
te fez parte da Guerrilha do Araguaia, teve o corpo Presidência convoca os Srs. Parlamentares que se
completamente dilacerado e perdeu a vida em razão encontram nas dependências da Casa para que acor-
de atentado com carro-bomba contra o QG do 2° ram ao plenário, a fim de que registrem suas presen-
Exército, em São Paulo. É mais um exemplo para não ças.
querermos a esquerda no País.

No mês passado, no Rio de Janeiro, um garoto
foi aliciado pelas FARC e, iludido, encorajou-se e par
tiu em direção à Colômbia para a elas se associar.
Esse aliciamento não é diferente daquele praticado
pelo PCdoB com inocentes jovens universitários para
a Guerrilha do Araguaia. E, ao que tudo indica, inte
grantes do PCdoS hoje querem que a história escreva
o que não é verdade, que aqueles 60, 61, 62, 63 ele
mentos da guerrilha sejam considerados desapareci
dos políticos. Na verdade, eram aliciados para inte
grar a guerrilha e por meio da guerra popular prolon
gada tentar tomar o poder no País, a exemplo do que
havia acontecido na China de Mao Tsé-Tung e em
Cuba, em 1959.

Os mitos acabam sendo criados, como, por
exemplo, o do médico Carlos Hass, que perdeu a vida
no Araguaia combatendo o Exército Brasileiro. O
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hoje pelamanhã neste plenário à União Nacional dos de usinas nucleares em países como Alemanha,
Estudantes, pelo transcurso de seu 66° aniversário. França, Holanda e tantos outros da Europa.

Desejo ainda ressaltar o enorme esforço de to- Estávamos, Sr. Presidente,· impedidos de discu-
dos os interessados - entes federados, Municípios, tir esse assunto em razão de legislação oriunda do
União, empresários, trabalhadores - para que a refor- período de exceção, que acredito não deva ser motivo
ma tributária tenha o sintonizado resultado. de satisfação e orgulho para nenhum brasileiro.

Aprincípio, utilizaria este espaço paracomentar Era o que tinha a dizer.
o sistema integrado de transporte de Florianópolis, O SR. CLÓVIS FECURY (PFL - MA. Pronuncia
que passa por situação bastante difícil. Após 7 anos o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
de administração da Prefeita Ângela Amin, com os putados, os temas que vou abordar hoje são sobre
inúmeros erros de implantação do sistema, sérios uma vergonha nacion~1 que, apesar de toda a tecno-
problemas foram gerados aos usuários, tarifas abusi- logia e a modernidade doPaís, ainda acontece: a ex-
"as, desconforto em relação ao trajeto e à utilização ploração do trabalho infantil e o trabalho escravo.
do sistema. Na primeira semana de agosto, o Ministério do

Vou tratar deste assunto em outra oportunidade, Trabalho divulgou que uma das suas equipes de fis-
Sr. Presidente, devido à manifestação do Deputado calização haviaenêontrado 75 trabalhadores em regi-
Jair Bolsonaro, que me antecedeu e fez referência ao me de escravidão em uma fazenda na região de San-
antigo e saudoso - talvez para ele - regime ditatorial ta Rita do Trivelado, a 360 quilômetros de Cuiabá.
do País, que, ao contrário do que prega S.Exa., não Essa notícia, Sras. e Srs. Deputados., demonstra que
deixou saudades. Dentro da democracia devemos en- devemos ter uma preocupação incessante, uma vigi-
contrar nossos·caminhos, apesar de todas as dificul- lância constante e uma fiscalização sem trégua em
dades. relação ao trabalho escravo no Brasil.

Casualmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Nosso Pais sobreviveu anos e anos através do
tados, isso retrata muito bem nossa preocupação, trabalho escravo, que há 115 anos foi abolido pela Lei
porque hoje foi aprovado na Comissão de Minas e Áurea, de 13 de maio de1 BBB, que declarou extinta a
Energia o Projeto de Lei nO 990, de 2003, que revoga escravidão no Brasil. Mas será que mudou mesmo?
ârtigo da Lei n° 6.453, de 1977, do regime de exceção Atualmente, a escravidão não é mais simboliza-
no Brasil, e extingue a pena de reclusão para quem se da pelo açoite e pelas correntes, Épraticada por artifí-
manifesta contraas atividades nucleares. Sequer sa- cio diferente, que rnantérno trabalhadorem sistema
bíamosdaexistênciadessa lei, em vil;lor há 26 anos. de cativeiro. Oeacordo com oMinistério do Trabalho,
Vejamossenhores o que a herança do regime de ex- as fazendas onde existe trabalho escravó ficam em
ceçãonos legou..Ficaríamos impedidos de discutir os regiões de difícilacesso, oquefaciHta o isolamento do
interesses e as conseqüências referentes à política trabalhador. Por.não ter onde comprar alimentos, ele
nuclear, inclusive. às vésperas da retomada da im- é obrigado a manter uma conta aberta no armazém
plantação de Angra 11I, onde se Qastamhoje cerca de do "patrão". Endividado, ele nãorecebe salário e ain-
20 rrilhões de dólares para armazenar equipamentos da é proibido, peloempregador,de deixar o trabalho.
ali. instalados há mais de 1Oanos, sem que haja qual- Acontece que essemesmo sistema foi I..Isado quando
quer atividade produtiva. extinta a escravidão no Brasil. O que poderiamfazer

Na ~pocada ditadura,. a Lei n° 6.453, de 17 de os negros senão trabalhar nas fazendas? O trabalho
outubro de 1977, impedia manifestações e cominava era pago com comida, e naquela épocatambémexis-
pena de reclusão de 4 a 10 anos para quem se opu- tia um armazém para fazê-los mais uma vez reféns do
sesse à política nuclear brasileira. "patrão". Estamos no século XXI e ainda encontramos

Sr. Presidente, aproveitei este momento, em ra - casos e mais casos quedenunciarn esse crime contra
zão at~ das rranifestações do ilustre Deputado Jair a democraciabrasileira
Bolsonaro, para que não permaneça qualquer dúvida Quero .também parabenizar meu Estado, o Ma-
em relação à herança que recebemos desse regime, ranhão, por ser Um dOs pioneiros na iniciativa contra o
que nos tolhia de tecnicamente debater o que era bom trabalho escravo no Brasil. O Maranhão desenvolveu
ou ruim para o nosso País. IrnPunha-nos a expansão o Programa déCombate. e Erradicação do Trabalho
de um projetocornmaisde 10 usinas, que consumiria Escravo. É a prirneiraUnidade da Federação a adotar
cerca de 100 bilhões de dólares, justamenteagora um programa como ~sse, etenho muito orgulho disso.
quando o mundo .desenvolvido discute a implantação Quero aqui compartilhar essa experiência com os

lII' !
i I.'
I 'I
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meus caros colegas, para que juntos possamos com- LIBRAS, já é reconhecida pela Lei n° 10.436, de 24 de
bater essa prática. abril de 2002.

O Programa vai atuar com a fiscalização do Go- Muito obrigado, Sr. Presidente.
vemo Federal em Municípios onde há aliciamento de O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
trabalhadores para outros Estados, além de fazendas Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
e carvoarias que apresentam ocorrência de trabalho Sras. e Srs. Deputados, de acordo com dados da Fun-
escravo. O programa terá parceria também com a dação João Pinheiro e do Centro Universitário New-
Organização Internacional do Trabalho (OIT), na defi- ton Paiva, as exportações mineiras cresceram mais
nição de ações necessárias para erradicação dessa que a média nacional durante o primeiro semestre. As
prática. vendas externas do Estado somaram 3,4 bilhões de

O trabalho escravo é uma das questões que dólares no período, o equivalente a um crescimento
mais denigre a imagem do Brasil no exterior, ao lado de 38,7%, representando 10,32% do total exportado
da exploração do trabalho infantil. pelo País.

Esse segundo tema, Sras. e Srs. Deputados, a O desempenho positivo rendeu ao Estado um
exploração do trabalho infantil, atinge em todo o País saldo de 2,29 bilhões de dólares. Mesmo assim, ainda
milhares de crianças, que deixam de estudar para tra- não foi suficiente para nos devolver o posto de segun-
balhar em plantações de cana, como empregadas do- do maior exportador do País. Há dois anos disputa-
mésticas e em outros tipos de trabalhos pesados. Cri- mos essa posição com o Rio Grande do Sul e agora
anças que não sabem o que é brincar, o que é apren- passamos a enfrentar também o Paraná, ambos com
der a ler e escrever e que tão cedo já carregam consigo uma pauta recheada de produtos agrícolas, sendo
a responsabilidade de trabalhar para ter o que comer, 30% representada pela soja paranaense.
além da dura realidade da fome e da falta de justiça. A disputa parece não significar muito, mas indi-

Estima-se que cerca de 3,8 milhões de crianças ca que precisamos diversificar mais nossa pauta de
e adolescentes entre 5 e 16 anos trabalhem no Brasil. produtos, apesar do avanço dos setores de calçados
Isso prejudica seu desenvolvimento físico, emocional e de papel e celulose.
e intelectual. De acordo com o UNICEF, 2 de cada 10 O Estado de Minas ainda está preso a commo
crianças trabalhadoras não freqüentam a escola, e,
como conseqüência, a taxa de analfabetismo entre dities como o café e a mineração, porém, graças a
essas crianças atinge 20,1%, contra 7,6% no caso uma política moderna, estamos melhorando e cres-
das crianças que não trabalham. Na faixa etária de 15 cendo e, se os esforços persistirem, tenho certeza de
a 17 anos, também se notam os efeitos danosos do que nossa pauta de produtos ou de mercados se di-
trabalho sobre a escolarização. Entre os adolescen- versificará, tornando nossa balança comercial menos

vulnerável.tes que trabalham, somente 25,5% conseguiram con-
cluir os 8 anos de escolaridade básica, enquanto en- Parabéns ao Governo de Minas e ao seu povo!
tre os adolescentes que não trabalham esse percen- Muito obrigado.
tual é significativamente maior: 44,2%. O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Sem revisão

É preciso que tenhamos mais sensibilidade em do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
relação aos temas aqui abordados e possamos fazer muito já se falou - inclusive alguns companheiros de
uma lei áurea do século XXI, para garantir o respeito partido - da entrevista concedida pelo Presidente do
aos nossos trabalhadores e às nossas crianças, que Supremo Tribunal Federal, Ministro Maurício Corrêa,
são o nosso futuro. à revista Veja, na qual S.Exa. desfere uma série de

Muito obrigado. críticas ao Governo Lula e ao próprio Presidente,
O SR. ILDEU ARAÚJO (PRONA - SP. Sem revi- além de fazer quase uma análise de natureza políti-

são do orador.) - Sr. Presidente, ocupo esta tribuna co-partidária do atual Governo.
para requerer a V.Exa. o envio de indicação ao Poder É preciso que se diga que a entrevista ocorreu
Executivo, ao Ministério do Planejamento, Orçamento após reunião do Governo, deste Congresso, por inter-
e Gestão, no sentido de que tenha a Administração médio da ação do nosso companheiro, Presidente
Pública Federal servidores capacitados na linguagem João Paulo Cunha, e das Lideranças de todos os par-
de surdos-mudos, para que preste melhor atendimen- tidos com o Ministro Maurício Corrêa e com represen-
to aos nossos concidadãos com esse tipo de deficiên- tantes da cúpula do Judiciário, para debater aspectos
cia. Como é sabido, a Língua Brasileira de Sinais - da reforma da Previdência, já votada nesta Casa.
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Sabemos que a integralidade e a paridade, im- A reforma do Judiciário é urgente, talvez tanto
portantes para outros servidores, embora não te- ou mais do que outras que estão sendo votadas neste
nham vindo da forma desejada, foram conquistadas momento, para que a sociedade possa tomar para si
principalmente porpressãodos magistrados.Mas sa- esse projetoe paraque os juízes entendam que o seu
bemos também que o subteto foi alcançado na última Poder também presta contas à cidadania eao povo,
hora da votação. que, na verd~de,é o destinatário dos seus serviços.

Tenho observado, e quero chamar a atenção Muito obrigado, Sr. Presidente.
deste ParlamentO e do Governo Lula para o fato, que O SR. LUIZ CARREIRA (PFL - BA. Sem revisão
se fortaleceu no Judiciário o corporativismo. As ex- do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
pressões dos Ministros e do Presidente do Supremo este ano, o Pólo Petroquímico de Camaçari completa
Tribunal Federal demonstram a politização do Judiciá- 25 anos de operação.Destacar seu papel na revitali-
rio, e dapior formapossível. zação da economia baiana e sua capacidade trans-

N.ão tenho a .. i.lusãode acreditar que o Judiciário formadora pa~a Salvador e sua Região Metropolitana
não sejapolitizado. Sabemos que, muitas vezes, ao é fundamental.. O planejamentogpvernamental e o
decidir a favor da função social da propriedade, o juiz objetivo sincero de enfrentar as de~igyaldadesregio-
é criticadopor serpolítico, mas quando desrespeita a nais encontramaliex~mplo de extraordináriosuces-
Con~tituição ou assumeposições como as do Minis- so. Por isso, Sr. Presidente, con~idero que rever a tra-
tI'O Maurício Corrêa, não se fala de politização nem de ~~~:n~~o~~.mica da Bahia neste momento é extre-
partidarização do.Judiciário.

Opior é que, na esteira desse processo, outros ABahia de hojecomeçou há umquartode sécu-
magistrados, que já vinham abrindo suas. mentes lo, Os .últimos .25 anps se caracterizaram pela trans-
para a reforma do Judiciário, sentem-se à vontade formação da estruluraprodutiva local. Na década de
para se voltaremcontraela,como vimosrecentemen- 70, cOm aconsolidaçã()do processo de industrializa-
te em pel:>~uisapyblicadapelaimprensa, e para falar ção iniciado nos anosSO, ela começou a perder sua
contra qlJa1qyer forma de cpntroleexterno desse Po- feição agroexportadpra, f?rtemente apoiada na ativi-
der, fqzendo comque o mesmo se encastele cada vez dade ct;tQaueira. Agora, caminha-se em direção a um
mais. maior adensamento, .9iversificação e interiorização

T .. t' ... . d·· .J d' " . f dessa. e.strutura.,Ç\té ~ntãoespecializad. a. na pro.du.ção
emp.•.s no le.I~.s ..e..... queo. U IClano quer azer d b ., d"'( " . ., .

. h br't' . b e enl:> Inte~rne lanos petro eo, petroqUlmlca, meta-
umacampan a pu Iclanaporque sa e que a popu- lurgiad.o cobre e ce.lulo.. se) e .concentrada na Região
lação identificoun?subtetouma luta de privilégios e Metropol.ita..na.de8a.. Iva.•.dor - RM..S.•.
está ·.insati.s.. feita p(}rque8.qu.ele POde.r não atende às E' .

d d A, I' d . -d I A q.uase .conse.nso e.•.ntre os dive.r.sos a.n.alistassuas eml:lnas.emomals,esc~n a 9s tem apa- d b b 'd d I

recido, a pontod~ 0Mi~istrpSepúlv~da Pertence, um ~:::x.'peer.~~ç::a.~~.· ..~.en:.J6.:It~. ;u~~ti.~ai~e.o ~.' ~~::~
dos ma.is importantes d~quela Corte, dizer que, às ve- tativo nasua.e.c.90.0.•. mia.••. nessesp.r.imeiros anos do sé-
zes, é difícil ser lTlagistraebemnosso País.. culo X)(L Esta~xpectaJivacfecorte de uma coMtata-

Sr. Presidente, re~~bi hoje a notícia de que enti- ção. A pal"tir dos anos 90diverso~empreendimentos,
dades de direitos,humanosdo Estadodo Rio Grande localizaqos nosm~is distintos setores, e espa~hados

~~. ~o.~.'o~.•.•~.ePo~r~:;s~~~b~d:~~~I~o~~:do ~~::~~ por vários Muricfpio~,~ernaterializflrameoutros es-
concederam. tão. por.se tornar real.iqflde.S~gundo O· Datainvest,

banco de ~a9osda .G~.z~taMerg~ntil, osinvestimen-
~o .meu Estado, o C~ará, desembargadores tos programados no p~rí099 1f)f)8/2005 devem ultra-

afastadosvoltam 90 cargosem que tenham respondi- passar a cifra de 21 ,3 ~ilh~e~de dólares.

~~oao~~~~t~~a~i~~~~n;~e:~s~~~em:~:~en~mS~~~ Entre 1991.e 209g,~pa~iCipflÇão d$ indústria
de transformaçãonoPIBcfaB~hiapassou de21 ,6%

nistro ªfastado, para27,8%,em ulTlperíodoelTlqyeoPI~est;;tdual
É por isso que digo, na presença do Presidente cresceu 35,2%, com fo~~jlTlpaqtoda industrra de

da ColTlissão da.Reformado Judiciário, meu amigo e transformaç~o. Este.b~i.lhé\nre~esempenho deve-se
companh~iroDeputado José Eduardo Cardozo, que ao crescimento~aindú~triaquírni?a,cujo peso na in-
está na hor~.deo Legislativo chamar a sia tarefa da dústria de tré\nsfqrma.9a(}~$sou de 47,9% para
democratitação.e.·.da moralização daquele POder, 60,8% na.últi.ma déca9~'.~ BahiÇ\lé\lvez seja um dos
para toroá-'Ioacessível à população. poucos Estados da Federação cujo crescimento eco-

TUlI!:
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nômico nesse período foi determinado pelo setor in- parque industrial baiano de manufatura, formado pelas
dustrial. empresas locais e aquelas que vierem a se instalar na

Nesse mesmo período, a participação do setor Bahia, dando ênfase especial exatamente ao novo
secundário no total do Produto Interno Bruto baiano complexo metalmecânico e eletroeletrônico baiano e
aumentou de 33% para 41 ,7%, sinalizando, de forma ao segmento de transformação plástica.
inequívoca, os avanços obtidos pela política de fo- Essa é a nova Bahia, Sr. Presidente, que se
mento industrial da década de 90. constrói com o esforço e a dedicação de muitos, indis-

Para citar um dado mais recente, apresentado cutivelmente um exemplo para o Brasil, evidenciando
pela consagrada revista Conjuntura & Planejamento, que estratégias e políticas públicas, adequadamente
da SEI, do mês de julho de 2003, os investimentos in- planejadas e executadas, podem ser eficaz instru-
dustriais previstos para a Bahia no período mento no enfrentamento da pobreza e das precárias
2003/2007 representam um total de 19,8 bilhões de condições de vida de tantos.
reais, num conjunto.de 349 projetos, dos quais 54,5% Mas não poderia concluir sem registrar nossa
são novos e 45,5%, referentes a ampliação de plantas grande preocupação com o andamento da reforma
já existentes, que resultarão na abertura de 64 mil no- tributária (PEC n° 41-A/03), hoje em discussão nesta
vos postos de trabalho. Casa legislativa.

Os exemplos mais expressivos desse processo A despeito de concordar plenamente com a ne-
recente são a Ford Motors, que há pouco tempo inau- cessidade de simplificar a legislação do ICMS, espe-
gurou sua mais moderna fábrica; a multinacional nor- cialmente para beneficiar o contribuinte, o fim da au-
te-americana Monsanto, que construiu, na Bahia, sua tonomia dos Estados para legislar sobre seu principal
primeira planta fora dos Estados Unidos, para produ- tributo, sem as correspondentes medidas que asse-
zir matérias-primas para herbicidas; além de comple- gurem um desenvolvimento harmônico entre as re-
xos do setor de calçados/têxtil/confecções e agroali- giões do País, pode significar um prejuízo irreparável,
mentares, entre outros. e até mesmo um freio, para a continuidade do desen-

Cabe destacar, ainda, pela importância estraté- volvimento dos Estados das Regiões Norte, Nordeste
gica para o nosso desenvolvimento, as plantas indus- e Centro-Oeste, que nesta última década deram um
triais que estão em fase de implantação e ampliação salto considerável na ampliação e modernização de
da capacidade de produção, em 2003, a exemplo da suas economias, a exemplo da Bahia.
Veracel Celulose, Braskem, Moinho Dias Branco, Sempre discordando daqueles que entendem a
BMD Têxteis e Robert Bosch. política de atração de investimentos como "guerra fis-

Como se pode constatar, a política de atração cal", nós baianos consideramos legítima nossa política
de novos investimentos industriais, concebida pelo de incentivos fiscais, principalmente diante da inope-
Governo do Estado, a partir de 1991, comporta três rância, talvez até mesmo da ausência, do Governo Fe-
méritos básicos: reforça a diversificação industrial do deral em estabelecer políticas e diretrizes de desenvol-
Estado; interioriza a industrialização e gera renda, vimento regional e mesmo industrial para o País.
emprego e impostos e internaliza o processo de agre- Ora, Sr. Presidente, sem garantias efetivas de
gação de valor. Ou seja, permite efetivo desenvolvi- compensação aos Estados federados e, sobretudo,
mento em regiões mais carentes do Brasil. sem uma clara definição de retomada do crescimento

Além disso, multiplicou-se o esforço de desenvol- e da adoção de mecanismos que assegurem aos
vimento e, paralelamente à atração de novas empre- Estados mais pobres a disputa em condições de
sas, investiu-se na dotação de infra-estrutura de su- igualdade e competitividade com aqueles de regiões
porte a esses empreendimentos. O melhor exemplo mais aquinhoadas, vamos ter seguramente mais um
disso talvez seja o CIMATEC -Centro Integrado de retrocesso na política regional de desenvolvimento,
Manufatura e Tecnologia, inaugurado em Salvador, com iminentereconcentração de investimentos no
Bahia, em março de 2002, que tem por objetivo desen- eixo Sul/Sudeste.
volver um programa tecnológico avançado, tornan- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po-
do-se importante suporte para a formação de recursos demos abrir mão do que temos para dar um salto no
humanos qualificados em processos industriais auto- escuro. É preciso discutir mais e realizar o melhor
matizados, com alcance em áreas de ponta como ro- para o contribuinte, para desonerar a produção e mi-
bótica e mecatrônica. Esse, Sr. Presidente, é o primei- norar a situação difícil por que passam os Estados e
ro centro tecnológico do gênero nas Regiões Norte e Municípios. Afinal, a Câmara e o Senado Federal têm
Nordeste, que empregará tecnologias para atender ao grande responsabilidade em produzir uma reforma tri-
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butária que atenda aos reais interesses da Nação e
não apenas satisfaça as necessidades momentâneas
de caixa da União.

Os Estados devem lutar fortemente para rejeitar
essa proposta, que não ajuda o desenvolvimento das
regiões, sobretudo das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

Não se pode trocar a autonomia dos entes fede-
rados a troco de nada.

Avançar sim, mas no rumo certo!
Muito obrigado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero denunciar a grave situação em que
se encontram os portos do Estado de Pernambuco,
especialmente o Porto de Suape e o Porto de Recife.
A responsabilidade por essa gravíssima situação é
única e exclusivamente do Governador do Estado,
Jarbas Vasconcelos.

Há pelo menos 2 anos levamos à Assembléia
Legislativa a denúncia de uma licitação que transferia
à operação privada toda a estrutura de carga contei
nerizada do Porto de Suape. Naquela oportunidade,
já mostrávamos que o contrato que estava sendo pre
parado para ser assinado com a empresa vencedora
da licitação era abusivo e traria enormes prejuízos
aos trabalhadores e aos operadores portuários do
Estado de Pernambuco.

Aquele contrato dedicava parte ponderável
das suas normas ao esvaziamento do Porto de Re
cife, até que em Suape não se atingisse a meta de
250 mil contêineres mobilizados durante um ano. E,
mais do que isso, a empresa vencedora daquela li
citação, constituindo-se com o nome de Tecon Sua
pe e controlada por um grupo filipino de passado
nefasto na cidade de .Rosário na Argentina, vem
tentando, sob todas as formas, passar por cima das
regras definidas em lei e decretos que estabelecem
os mecanismos para contratação avulsa da
mão-de-obra portuária.

O que aconteceu nos últimos dias foi uma ope
ração de guerra praticada em conluio entre o Governo
do Estado de Pernambuco· e a empresa filipina, que
tenta a todo custo romper violentamente os direitos
dos trabalhadores, desrespeitando o seu órgão ges
tor e passando porcima dos direitos assegurados às
categorias portuárias pela Lei n° 8.630, que esta
Casa discutiu e· apresentou ao País como lei de mo
dernização portuária.

Esse conluio serve para atender aos interesses
do grupo filipino, que pagou uma fortuna para ganhar
a licitação para operação das cargas em contêineres
no Porto de Suape e pratica as tarifas mais caras do
País. Tentaram, durante todos esses meses, jogar so
bre as costas dos trabalhadores portuários a respon
sabilidade pelo aumentadas tarifas. Lamentavelmen
te, o Governador do Estado, que deveria respeitar a
legalidade e assegurar o cumprimento da lei de mo
dernização portuária, é hoje o principal parceiro des
sa estratégia que se abate sobre os trabalhadores
portuários.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos últimos
dias, até a Polícia Federal foi acionada junto com a
tropa de choque ea Polícia Civil para impedir a pre
sença dos sindicatos das categorias portuárias na le
gítima defesa do contrato, como rege a Lei n° 8.630 e
os decretos que tratam da matéria.

Tenho em mãos documento conjunto dirigido ao
Presidente do Complexo Industrial Portuário de Sua
pe, assinado por todos os sindicatos das categorias
portuárias. Aqui se destaca claramente que a opera
dora Tecon Suape desrespeita o art. 1° do Decreto n°
1.886, de 29 de abril de 1996, que diz:

"Art. 1°. A partir de 2 de maio de 1996,
a requisição da mão-de-obra do trabalho por
tuário avulso só poderá ser realizada aos ór
gãos de gestão de mão-de-obra, salvo dispo
sição em contrário pactuada em contrato,
acordo ou.convenção coletiva de trabalho".

Sr. Presidente, externo minha total solidarieda
de a todas as categorias portuárias. Sou autorde uma
ação popular que está naS mãos do juiz da 2a Vara da
Fazenda Pública, Dr. Djalma Andrelino, determinando
a reabertura do. pátio público. Até isto engendraram
contra o interesse público e a economia popular do
Estado de Pernambuco: o contrato com os filipinos
determinou o fechamento do pátio público, conduzin
do de forma monopolista todas as cargas e toda a mo
vimentação conteinerizada para as mãos da Tecon
Suape.

Portanto, denuncio a atitude do Governo de Per
nambuco, que, de forma arbitrária, coloca-se a favor
dos interesses daquela empresa, contra as normas
da Lei n° 8.630, mas, sobretudo, com o aval a essa
absurdo violência praticada contra todos os trabalha
dores das categorias portuárias, especialmente no
Estado de Pernambuco.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
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~\~ @ !:~~r~~~_:':~~~~~~F,?";'~31!~~~~~:~~
~~~ Filiado li: CUT/CNTT· E-mail: filPortuarios@brturh(.l.llom.br
.sr;~~ CEP: 70.736-030 - Asa Norte· Brasília - Brasil

COMUNICADO
VIMOS POR MEIO DESTE DENUNCIAR A V. EXCIA. QuE O GOVÉRNADOR DE
PERNAMBUCO; JARBAS VASCONCELOS - PMDB, AUTORITARIAMENfE E DE
MANEIRA IRRACIONAL, AUTORIZOU AS POLÍCiAS CML, FEDERAL E MILITAR,
A OCUPAREM O PORTO DE RECIFE, AFRONTANDO CLARAMENTE A
DEMOCRACIA E O PIOR, COLOCANDO EM RISCO, AS VIDAS DE DEZENAS DE
TRABALHADORES PAIS DE PAl\.fÍLIAS, OS QUAIS, ESTÃO IMPEDIDOS DE
TRABALHAREM E ESTÃO SENDO USADOS COMO SE fOSSEM OS
RESPONSÁVEIS PELA PARALIZAÇAo DOS NAVIOS QUE ESTÃO ATRACADOS
NO PORTO.
ESSA DESASTRADA ATITUDE DO GOVER.NADOR, INTERFERE DIRETAMENTE
NA RELAÇÃO eAPITAL X TRABALHO, O QUE É PROIBIDO PELA NOSSA CARTA
MAGNA.
EM VERDADE, A RESPONSABILIDADE INTEGRAL POR TODO~ OS
TRANSTORNOS QUE ESTÃO OCORRENDO NAQUELE PORTO E DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA nos MAUS OPERADORS PORliJÁRIOS, QUE
ESTÃO USANDO DE vÁRIos ARTIFICIOS, OS MAIS ABERRANTES POSSÍVEIS,
COM O OBJETIVO DE CREDlTAR A CUi PA AOS TRABALHADORES.
FACE AO EXPOSTO, SOLICITAMOS o EMPENHO DE V. EXCIA. NO SETINDO DE
TOMAR AS PROVIDENCIAS CABíVEIS PARA o BOM ANDAMENTO DAS
NEGOCIACÕES.

BRASÍLIA-DF., 02 DE SETEMBRO DE 2003.

ILMO SR. PRESIDENTE DE SUAPR - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO
GOVERNADOR ERALDO GUEIROS.

SlNDlf'..ATO DOS ARRUMADORES PORTUÁRIoS AVULSOS· EM
CAPATAZIA E NO COMÉRCIO ARMAZENADOR DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, situlldo à Rua Aluízio Piriquito, 80, Recife Antigo, R.ecife 
Pernambuco, CEP 50.030-090, CNPJ 10.000.553.873/0001-85; SINDICATO DOS
CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA NOS PORTOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, situado iI. Rua do Bom 1esus, 163, Recife Antigo, Recite - Pernambuco.
CEl' SO.03o..170, CNPJ 11.018.074/0001-71; STh"'DICA'\'O nos CONSERTADORES
DE CARGA E DESCARGA NOS PORTOS DE PERNAMBUCO. situado à Rua do
Bom Jesus, 180, Recife Antigo, Recife Antigo, Recife - Pernambuco, CEP 50.030..170,
CNP] 11010.626/0001-03; SINDICATO DOS ESTIVADORES NO ESTADO DE
PERNAMBUCO, situado à Rua dQ Apolo. 158, l.. andar, Recife Antigo, Recife,
Pernambuco, CEP 50.030-220, CNPJ ) 1.018.751/0001-51; SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM SERVIÇO D.E BLOCO NOS PORTOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, situado à Rua do aom Jesus, 112, salas 404/405, Recife Antigo, Recife

Pernambuco, CEP SO.03O-170, CGC 35.327.543/0001-00; SJNDICATO DOS
TRAllALllADORES EM SERVJÇOS PORTUÁRIOS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO, Rua do Bom Jesus, 200, Recife Antigo, Recife - Pernambuco, CEP
50.030-170. c.'Npj 10.818.698/0001-00 e SLI>ffiICATO DOS VIGIAS PORTIJÁRIOS
DO ESTADO DE·PERNAMBUCO, situado à Rua do Bom Jesus, 172 - salas 30) à 305,
Recife Antigo, Recife . Pernambuco, CEP 50.030-\70, CGC 11.734.456/0001-00.
entidades sindicais de 1° grau, representativas das categorias profissionais dos
Arrumadorcs, dos Conferentes de Carga e Descarga. Consertadores de Carga e Descarga,
Estivadores, Trabalhadores em Serviços de Bloco, Trabalhadores em ServiÇ<ls Portuários e
Vigill.~ Portuários, rcspectivamente, por seuS representantes legais, vêm a V. S.' apresentar
relat6rlo circumiranciado emitido peja competente fiscalização do Ministério do Trabalho
(DRTElPE), contra Tccon Suape S/A, a utilização de mão-de-obra e pessoal estranho aos
arquivos de registro e cadastro ao OGMO/SUAPE e ao final requerer;
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Resta claro, que a Autoridade Portuária do· Porto de SUllpe, em

cumprimento aos. princípios da Legalidade,. MQra1idade e dalmpessoaliqade, que são
!,adr5es e que hão de se guiar todos administrativos, por certo tomará as medidas previstas
em lei.

Em deçôrrência lI$ irregularidades apontadas no relatório, as
entidades acima.. qualificadas requerem de plano e de imediato o
DESCRENDENC~NTO DA EMPRESA TECON SUAPE ~A DA

Ql1ALJFICAÇÃO DE OPERADORA PORTuÁRtApor seenco.ntrar dtscllmprindo o
caput do art. },O do Decreto n, 1.886, de :49 de abril de 1996, 'li 'VI!l'h/s:

"A:r:t~l D A par.ti:r de 02 de .maio de l"'~tl, a
req'lJ,i!i>iÇão da. mão-de.-obra do tra!?alho
portuário aVUlso só poderá ser rea1J.zada
aoS óz;gãos de. gestão de l)lã<:>. de obra.,
salvo disposicão ... em c(.>ntrano pactuada
em cO:ltrato, acordo ou convenção coletiva
de t:::abalbo."

ficando aquela empresa sujeita a penalidade prevista no § 3.D
, art, lO, do Decreto 1.886/96,

in ~'(lrhis:

"§ 3. o no caso do operador portuànc, o
desc\lIr.primenl:o das d~.sposiçõ~S. deste
artigo acarretará a desqualificação do
mesmo, mediante rêvogacão. do ato
administ:rativo de pré-qualificllç!o."

Até o retorno da normalidade da utilização da mão.de-obra, em confurmidade com a
legislação portuária nacional.

Nestes Termos
Pedem Dcferimento

Recife, 2 de setembro de 2003.
JOSÉ ALVES DA SILVA

SIN"DICATO oo.S ARRUM~nORESPORTUÁRIOS AVULSOS EM CAPATAZIA
t: NO COMÉRCIO ARMAZENAPOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JOÃO JUiS DE SOUSA FiLHO
SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA NOS PORTOS DO

'ESTADO DE PERNAMBUCO
ANTÔNIO FEITOSA DA SILVA

SINDICATO DOS CONSERTADORESDE CARGA E DESCARGA NOS PORTOS
DE PERNAMBUCO

ADElLDO PARAÍSO DA SILVA
SINDICATO DOS ESTIVADORES NO ESTAUO DE PERNAMBUCO

ISAAC BERNARDO VJ\Z
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO DE BLOCO NOS PORTOS

DO ESTADO Dl1: PER.1\IAMBUCO
SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

SINDICATO DOS TRABAL1:IADORESEMSERVTÇOSPORTUÁRIOS NO
ESTADO DE PERNAMBUCO

DJAIR JOst DE CARVALHO
SINDICATO DOS VIGIAS PORTUÁRIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

C/Cópias

Ministério Público Federal
MiI'list~rio Público do Trabalho
MinistériQ do Trabalho
Ministerio dos Transportcs
ANIAQ
Câmara Federal, Comissão de Portos e Aeroportos
HAMBURG SUO
FENCCOVIB
FNE
.f'NP
CONTfMAF
ITR América Latina/Londres
ICTSI
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OlARIO DOS TRABALHADORE POR1'UÁRlOS AVULSOS EM PERNAMBUCO
• 03/08/2003, os TPA's acompanharam a fiscalização da DRTE/PE:, Motivo cursos do

setor portuário irregulares.
• Em 04/08/2003, foi solicitado uma audiência com o Capitão dos Portos em

Pernambuco. pata tratar de cursos para trabalhadores portuários, ministrados pela
empre.<õa INCATEP, patrocinado pela empresa TECON/SUAPE S/A, totalmente à
revelia dos acordos e convenções coletivas vigentes.

• Somente em 25/08/12003 a Capitania dos Portos confU'll1a a audiênc:ia para o dia
26/08,/2003. Naquela data os trabalhadores portuários foram recebidos pelo tenente
Mendes, que acompanhado pela direção dos OGMOS de Recite e de Suape, relatou que
a audiência seria com ele mesmo e a direção dos OGMOS, O que inviabilizou a
reunião.

• Em 28/08/2003, as lideranças do Porto foram convidadas para comparecer na Delegacia
de Polícia Federal, no dia 29/08/2003, às 16;00 horas, para relatar sobre a greve na
arca portuária.

• No dia 29/08/2003, as lideranças foram ouvidas pelo Delegado Daniel do Departamento
de Pertos e .o\eroporto e pelo agente Bittar do antigo DEOPS, atual departamento de
segurança institucional. Foi per!,'Ul1tado aos presentes se as categorias portUárias tinham
decidido pela realização de movimento grevista e quais as sua.'l expectativas.

• Naquela oportunidade, os trabalhadores relataram que não tinham nenhum movimento
paredista previsto e que o Sindicato patrona\. juntamente com li empresa Tecon Suape
queriam provocar um clima de insegurança no Estado, para justificar uma liminar
expedida por ministro do TST, para assegurar o trabalho sem portuários nas condições
acertadas J10S instrumentos nonnativos de trabalho.

• Ainda no dia 29/08/2003. os trabalhadores ingressaram com um Protesto Judicial, para
garantir li data base das categorias portuárias,

• No Sábado (30/08/2003), os trabalhadores foram alertados que o STNDOPE , empresa
TECON SUAPE e o Governo do Estado, teriam decidido que seria criada uma situação
de insegUrança nos portos do Estado, is!IO ajudaria li desviar navios para outros portos e
com isso teriam elementos sufIcientes para justificar uma liminar judicial, concedendo o
direito de trabalhar sem trabalhadores avulsos,

• Domingo (31/08/2003). os trabalhadores foram surpreendidos quando foi veiculado ~o

cais que o OGMO despediu o pessoal escalador, pois a empresa Tecon Sll8.pe não mais
iria requisitar avulsos. Atente que li Tecon SUllpe detém \) monopólio das operações em
Suape e 70% de todas as eatgas de Pernambuco,

• Segunda feira (01/08/2003), os galpões do OGMO onde são realizadas as requisições
dos trablllhadores, amanheceram fechados, o que caracteriza "lockout". que é crime de
IrdtUreza penal de competência da Justiça Federal. Nas radias locais, furam veiculadas
notícias que os trabalhadores PQrtuário~ haviam paralisado as vias de acesso ao porto de
Suape, e que el'tava !lendo provocado tumulto nos portos de 'ftemambuco. De pronto, a

noticia plantada pelo Tccoo e governo foi desmentida, já que todas as lideran911s e o
conjunto de trabalhadores portuários estavam no Recife naquele momento, em
audiência na Delegacia do Trabalho,

• Segunda Feira (01/08/2003), os trabalhadores foram a Polícia Federal denunciar que os
patrões estavam realizando crime contra a organjzação do trabalho. Embol1l a Delegacia
da Polícia Federsl esteja a poucos metros do OGMO, foi negado a presença de policíal
ao local, para lavrar a ocorrência. pelo Delegado Daniel. Todavia, o Porto se encontrava
tomado por agentes tedcrais armados.

• Impedidos de trabalhar, os trabalhadores foram a Delegacia Regional do Trabalho, onde
em reunião com o Delegado Regional, Jorge })ere~ solicitaram a presen911 do Sindicato
patronal, O Presidente do SlNDOPE se posicionou em realizar urna assembléia, às
17:00 horas, para decidir se (:stenderia por trinta dias a convenção coletiva vigente.
pois não acataria o despacho do Presidente do Tribunal favorável ao Protesto Iudicial.

• 17:00 horas da Segunda Feira (01/08/2003), Tecon Suape S/A resolveu não mais
cumprir o ACT vigente, não foi mais requisitado capatazía para Suape, alegava que Or.
Gelson do TST, tinha autorizado ta.1 medida, O STI-l-oOPE apr<;sentou uma pt"0ll0st& que
estenderia a cCT por 30 dias. desde que os trabalhadores abrissem mão de qualquer
instrumento coletivo vigente. c as equipes todas lLS categorias seriam reduzidas em pelo
menos SOO/o, e tacitamente os TPA's teriam que aceitava-se a extinção do consertador.

• l8:00 boras, os OGMO's descumpriram os Acordos e Convenções vigentes, as
rcquísiçiJes para Suapc apresentaram redução de 10% da mão-de-obra, em Recife :50%,

• 20:00 horas, reunião com o Delegado do Trabalho, foi comunicado que a empresa não
aceitou o acordo proposto pela DRTElPE. Todavia, a DRTEIPE colocou-se solidária a
causa portuária, mas impedimentos legais tr<lvam a atuação da DRTEIPE, pois a
cocrcitividade da Delegacia se resume à multas administrativas por descumprimento de
CCT, ACT e legislação pertinente.

Setembro de 2003
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• Manhã da Terça feira (02/09/2003), ê preparada Ação de Cumpnmel'1to c/pedido de
Antecipação de Tutela. Capatazia paralisa operação de embarque de contêineres, por
impossibilidade de trabalhar com apenas dois homens no spreader manualt a DRTE é
convocada e lavra auto favorável à Capatazia. por motivos findados em se!,7Urança do
traballio.

• 14:00 hOra.'l ( 02/09/2003). reunião da Tntersindica1 de Pernambuco. A DRTElPE
constata em laudo a impossibilidade dos trabalhadoreB em capatazia operar com
"spreader'com temos de apenas dois homens. Motivo segurança do trabalho.

• 17:00 horas, a Policia Federal (Delegado Gaspar) é acionada para pressionar os
trabalhadores a embarcar os tampões do porão do navio Cap Fcrrato, da Hamburg Sud,
ou garantir que o trabalho seja realizado pela tripulação. Navio.

• 11:45 horas, os trabalhadores de caspatazia entram em acordo e embarcam as referidas
peças no navIo.

o SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil é um dos maiores países do
mundo, em superfície e em população. Nos seus 8,5
milhões de quilômetros quadrados vivem cerca de
180 milhões de habitantes. É um país rico, mas que
convive com pessoas pobres. Tem a maior biodiversi
dade do planeta, 1.2% da água doce e uma agricultura
desenvolvida e competitiva. Porém, sobrevivem nele
75 milhões de indivíduos pobres e indigentes, grande
parte deles não sabe ler nem escrever e sofre diaria
mente com a fome e a miséria, lamentavelmente.

Hoje quero apresentar o quadro da saúde suple
mentar no Brasil e tecer alguns comentários que julgo
necessários. Dos 180 milhões de brasileiros. 145 mi
lhões são assistidos pelos programas e ações do Sis
tema Único de Saúde e 35 milhões são atendidos pe
los planos e seguros de saúde. Isso em virtude da ini
bição da iniciativa pública de promover a universaliza
ção da saúde, direito assegurado pela Constituição
Federal de 1988.

As universidades federais, as faculdades esta
duais, os hospitais e as clínicas públicas vinculadas à
saúde estão sucateados, apesar de possuírem exce
lentes profissionais, mas totalmente. desmotivados,
embora com alta capacidade científica e competência
técnica. O resultado é que profissionais e pacientes
correm o risco diário de desconforto, mau atendimen
to e falta de assistência adequada, podendo compro
meter a saúde das pessoas ou conduzi-Ias à morte.

fll!!

A alternativa para pessoas empregadas e de
melhor renda familiar são os planos e seguros de saú
de. Minha avaliação do trabalho desenvolvido ao lon
go de anos, através das cooperativas de trabalho mé
dico e das empresas mercantis, é positiva; embora
elas interfiram no tempo de internação, não respeitam
o período pré-<>peratório, restringem consultas e exa
mes, e dificultam o pagamento de honorários. Isso
tende a melhorar com o aperfeiçoamento da Lei n°
9.656, de 1998, que normaliza o setor de saúde su
plementar no País.

Embora haja necessidade de mudanças em
dois pontos ~ 65% dos usuários estão enquadrados
antes da implantação da referida legislação e cálcu
lo de reajustes dos preços das mensalidades -, es
ses planos oferecem uma assistência de qualidade,
com hora marcada, serviços apropriados e, sobre
tudo, com ética profissional. Os contratos antigos
excluem a cobertura de diversas doenças e proce
dimentos de diagnóstico e tratamento. Nos reajus
tes das mensalidades são freqüentes as discórdias
entre as operadoras e os usuários, necessitando
que o Governo da União seja árbitro permanente
nessa questão de difícil equação: que não gere de
fasagem financeira às operadoras e não onere os
usuários.

Os consumidores reclamam dos contratos e re
gulamentos, da rede credenciada, das coberturas,
das doenças e lesões preexistentes, da urgência, da
emergência e da carência, entre outros. Pela obser-
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vação dos usuários, 44% deles dizem que esses pia- qüentavam a escola, o que é quase cobertura universal,
nos são péssimos, outros 44% sustentam que são re- graças ao esforço conjunto de professores, pais e res-
guiares, 11 % consideram bons e apenas 1% acha os ponsáveis, e das decisões favoráveis dos governos.
convênios ótimos. Nossas crianças e nossos jovens precisam en-

Mas reconheço que a Agência Nacional de tender que ler e escrever é muito importante para re-
Saúde Suplementar - ANS está vigilante e fiscali- solver problemas do cotidiano. O conhecimento das
za todas as operadoras, como cooperativas e em- letras é essencial para ler e entender textos simples
presas mercantis, que estariam, por exemplo, ofe- como recados, bilhetes, cartazes, cartas e jornais,
recendo planos coletivos a consumidores de pla- que formam um leque de oportunidades de comuni-
nos individuais, para burlar os reajustes autoriza- cação entre seres humanos, facilitando a própria so-
dos. É difícil o acesso da população de classe mé- brevivência.
dia aos planos e seguros de saúde. Para suprir Porém, a maioria de nossas crianças passa por
essa necessidade, foram criados os chamados certas dificuldades referentes à saúde, à nutrição; os
Cartões de Desconto, que oferecem uma rede de bebês necessitam de tutela enquanto as mães traba-
profissionais habilitados e instituições de excelen- Iham. Não é justo mantê-Ias em tão perversas situa-
te nível, que são credenciados e oferecem descon- ções. Sabe-se que apenas 24% das creches existen-
tos especiais pelos atendimentos praticados. É im- tes no País possuem fraldário; 15%, lactário; e escas-
portante destacar que muitos hospitais, clínicas e sos 9% têm enfermaria à disposição dos alunos. Para
laboratórios credenciados ainda sobrevivem gra- crianças maiores, o percentual de escolas que ofere-
ças aos recursos financeiros obtidos por esse im- cem oficinas de arte é de 14% e de 17% as que têm
portante segmento, que possibilita também a ma- salas de música. Enquanto perdurarem números in-
nutenção da alta qualidade de seus serviços. dignos como esses, o Brasil terá gerações após gera-

Talvez por informações superficiais ou infundadas, ções perdidas na batalha pelo desenvolvimento cres-
a Agência Nacional de Saúde Suplementar está conde- cente do País.
nando o funcionamento pleno dessas empresas de as- Confesso que tem havido melhora no ensino
sistência à saúde pelos conhecidos Cartões de Descon- fundamental. Aumentou a quantidade de professo-
to. Como são novas no mercado, talvez necessitem de res com curso universitário nas salas de aula. Nos úl-
orientação técnica e específica da ANS para que pos- timos seis anos, caiu pela metade o número de edu-
sam continuar a oferecer atendimento adequado a preço cadores sem diploma atuando nas primeiras séries
menor e diminuir a atual sobrecarga que vive o Sistema (1 a a 4a) desse grau de escolaridade. De 95 mil pro-
Único de Saúde em todas as regiões do país. fessores que lecionavam apenas com formação do

Desta tribuna, faço um apelo ao Exmo. Sr. Minis- ensino médio, restaram apenas 46 mil, segundo con-
tro Humberto Costa, da Saúde, para que promova tas do Censo Escolar de 2001 . No entanto, é preciso,
uma reunião, com a devida urgência, com a participa- com extrema freqüência, promover a capacitação
ção de técnicos do Governo Federal, de membros dos professores de ensino fundamental, já que a fal-
deste Parlamento e das lideranças das entidades dos ta de habilitação adequada, ou seja, a inabilidade
Cartões de Desconto, com o objetivo de debater sem pedagógica e a carência de conteúdo, torna-se res-
preconceitos e com justiça a significativa participação ponsável pela evasão escolar. Um professor sem for-
delas no importante projeto nacional de prevenção, mação superior não tem preparo para aliar ao ensino
de promoção e de recuperação da saúde de milhões o tratamento psicopedagógico do aluno, importante
de brasileiros que acreditam no livre mercado e, so- para motivá·lo a continuar nos bancos escolares. É
bretudo, na valorização da democracia implementada triste recordar que, de cada 100 estudantes que se
neste País. matriculam na 1a série do ensino fundamental, ape-

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. nas 59 deles concluem a Sa série.
Participação é a palavra-chave que os pais ou res- Portanto, é essencial que haja melhor forma-
ponsáveis devem utilizar na caminhada do desen- ção para os 2,3 milhões de docentes em exercício
volvimento escolar de seus filhos. É a maneira mais nas salas de aulas distribuídasnos 5.500 Municípi-
fácil de assegurar o melhor ensino para nossas cri- os brasileiros, nas cidades e no meio rural. Este
anças. País continental necessita da educação como ins-

O Censo de 2000 mostra que 79% das crianças trumento propulsor de crescimento, de distribuição
em idade escolar estavam matriculadas na rede pública de renda e, sobretudo, de oportunidade de ascen-
do ensino fundamental. Destas, 97% realmente fre- são social.
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É necessário estudar, debater, analisar e dis- O SR. PAUDERNEY AVEUNO - Sr. Presidente,
cutir neste Parlamento três medidas, entre outras: peço a palavra para uma questão de ordem.
primeira, ampliar o tempo de permanência do alu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
no na escola para, no mínimo cinco horas;segun- VExa. a palavra.
da, matricular no ensino fundamental crianças O SR. PAUDERNEY AVEUNO (pFL-AM. Qu-
com6anos; e, terceira, expándir de oitopara nove estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
anos o período escolar dessa fase educacional. sidente, amparado noart. 67 do Regimento Interno
Com a implantação dessas providências, os alu- da Casa, solicito a V. Exa. que encerre estasessão,
nos haveriam de ter mais tempo para lazer, espor- convocada para votação de matéria constitucional.
te, alimentação e o aprendizado das disciplinas O relógio do plenário jámarca 13h15min, e até o
curricularespropbstas. presente momento há apenas 232 Parlamentares

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases - na Casa. Daquí a pouco deverá começar a sessão
LOB, aprovada em 1996, todos os prbfessbres de en- ordinária.
sino ,fundamental devem concluir a licenciatura em O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
Pedagbgiaatéjaneiro de 2007. É necessárioconhe- Indefiro a questão de ordem de VExa: porque urna
cer osresllltados,dbs trabalhos que o MEC e as Se- sessão só pode ser cancelada depois de transcorrido
cretariasEstad4ais e Municipais de Educação têm o prazo de 4 horas. Se ainda não há quorum, não
obtido com b objetivo de que no País haja professores pode haver manifestação do Plenário sobre a retirada
mais capacitados. ou não da matéria incluída na Ordem do Dia. Não há

Façoumaindagação a meus nobres pares: será motivo para o cancelaménto da sessão.
que o dispostono art. 205 da Constituição Federal de Está indeferida a questão de,. ordem de V.Exa.
1988 v~T sendo cumprido? Acredito que pouco tem O SR PAUDERNEY AVELINO M· . 14h
aconteciqo para ~eu cumprimento. O texto diz que a Sr. Preside~e, haverá sessãb ordiná~adi ~:rnara:
eduqação deves~rpromovida e,incentivada visando dos Deputadbs.
ao pl,enodes~nvolviment? da pessoa, ao seu preparo O, SR. PRESIDENTE (Inocêncno Oliveira) _
para a exet9.ícioda cidadania e à sua qualificação
para0 trabalho. Quem conVoca a Sessão é o Presidente da Câmara,

snecess,árioq,4e haja a for,maç,ão da criança, de acordo com os interesses da instituição. Hoje há
, ". d· 'd· 'f" 't' . uma mataria importante a ser votada. Esta séssão sótanto, Op?ntoe vista ISICO quan o etlCO.

S preci~oque haja cons9ientização da criança ~~d1~r~5s;~~~c:~~1~ ~01~h::r~~~6~~~: ~~~~~i~
de seupapel na spciedade para o devido exercício de uma hora.
suas atribuiçõesd~ cidadão.

~.indisp~nsáveITinistrar-lhe os ensinamen- Não darei íl1ais apalavra a V.Exa. Está indeferi-
tos exigid~s,emnossosdias,paraacesso aos pos- da sua questão deprdern.
tos d~ trabalho", nornsístema de produção cada O SR. PAUOERNEY AVEUNO - VExa. pode
vez tD§íis ~utomatizado, robotizado, competitivo e definir um horário?
globaliz~do. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ma-

Np$~ds dirig~ntesgovernamentais devem dis- téria vencida.
tinguire9tre .tor~a9ã~ e informação. Na imprescindí- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
vel, cOTpl,elllentl;lJidade rscolar reside, no fundo, a di- cedo a palavraao nobre Deputado Eduardo Valverde.
retrizq4rP~opici~rá novos,horizontes,de,.ensino, de O SR. EOUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
educ~ç~9,de formaçã? ede informação para nossas visão do oradbr.) -Sr. Presidente, numa democracia,
criançlisi9U~e~peram muito de cada um de nós. o cumpriment? do~egimentolnterno é fundamental.

~ui~b~brlg~d()o. Chicanas regimentais não podem obstruir o debate
., ,(l)~~: P.Ar:SI~ENTE (Inocêncio Oliverra) - Con· político.

cedo a palavra ao nobreDeputado Daniel Almeida. Sr. Presidente; Sras. e Srs; Deputados, venho
relatar reuniãbque ocorreu hoje pela manhã com a
bancada federal de Rondônia e a Ministra Marina
Silva para discutir.~ aplicação 110 Estado de Ron
dônia da Medida Provisória n° 2.166, () Códigb Flo
restal.

·~IIIII
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Rondônia foi o primeiro Estado brasileiro a im
plantar, por meio de lei estadual, o zoneamento
agroecológico, definindo as áreas destinadas a pre
servação ambiental, reservas biológicas, pecuária,
áreas de cultivo.

No entanto, embora a lei estadual esteja em
pleno vigor, ultimamente não vem sendo aplicada de
maneira plena pelos sucessivos Governos e acabou
se chocando com outra legislação, a Medida Provi
sória n° 2.166, que estabelece uma quantidade má
xima de desmatamento.

Em algumas regiões do Estado de Rondônia,
principalmente na Zona 1 e nas Subzonas 1.1 e 1.2, a
prática agrícola fez com que houvesse um desmata
mento muito maior.

A bancada federal vem tentando encontrar uma
solução de consenso que ajuste a lei estadual de zo
neamento à legislação federal, de tal forma que os
produtores rurais de Rondônia não fiquem fora das
possibilidades de financiamento.

Uma das condições sine qua non para que o
produtor rural possa ter acesso ao financiamento do
BASA ou de outras agências de crédito é que respeite
a legislação ambiental. Da forma como está hoje a
condição fática do Estado de Rondônia, praticamente
todas as propriedades da Subzona 1.1 estariam fora
do alcance da lei ambiental nacional.

Esta manhã, reunida toda a bancada federal do
Estado com Deputados Estaduais de Rondônia e re
presentantes do IBAMA e do INCRA, discutimos
uma proposta de acordo apresentada pela bancada
federal e acolhida quase in totum pelo Ministério do
Meio Ambiente, para retirar tão-somente a porcenta
gem de desmatamento, inicialmente proposta em
30%, enquanto o Código Florestal aponta 50%. Foi
restabelecida a proposta contida no Código Flores
tal. Há também uma proposta enviada pela bancada,
que o Ministério resolveu por bem negar para aten
der à legalidade.

O acesso ao acordo não só permitirá o financia
mento, por parte do Ministério do Meio Ambiente,
para que o produtor possa recompor suas áreas de
gradadas, reflorestando-as até o limite estabelecido
pela lei, como também possibilitará aos produtores
rurais de Rondônia novo acesso a crédito, que lhes
permitirá manter a produção ativa.

No entanto, houve um impasse na reunião. O
Governo Estadual, atendendo a pressões exercidas
por pecuaristas, plantadores de soja e grandes fazen
deiros que não respeitaram desde o início o zonea-

mento ambiental, demonstrou enorme dificuldade na
realização do acordo.

Neste momento, faço da tribuna um comuni
cado à população de Rondônia: o acordo não foi
firmado em decorrência do posicionamento do Go
verno Estadual. Da parte do Ministério do Meio
Ambiente e da bancada federal de Rondônia, exce
tuando-se tão-somente o Senador Valdir Raupp,
não foi possível realizá-lo hoje, mas a bancada vol
tará a pressionar o Governo Estadual para tentar
convencer seus membros que ainda não entende
ram o conteúdo do acordo, extremamente vital
para o Estado de Rondônia.

Atualmente se discute na Amazônia como fa
zer crescer a economia, como gerar renda e trabalho
sem degradar o meio ambiente, introduzindo no de
bate o conceito de desenvolvimento sustentável.
Esse o desafio que tem hoje o amazônida para pro
mover desenvolvimento social em harmonia com o
meio ambiente.

A proposta apresentada pela Ministra Marina
Silva contempla perfeitamente o desejo dos amazô
nidas.

Rondônia foi o Estado que mais degradou o
meio ambiente em razão da expansão da fronteira
agrícola. Na semana passada, por exemplo, os vôos
comerciais para Porto Velho foram cancelados em de
corrência da intensa fumaça que cobria todo o territó
rio rondoniense, fruto de queimadas intensivas feitas
na região. A geração atual busca recuperar o Estado
do grande dano ambiental sofrido.

O acordo terá por finalidade evitar o desmata
mento, recuperar as áreas degradadas e criar urna
forma de cultivo agrícola que não provoque danos ao
meio ambiente.

Faço apelo ao Governo Estadual no sentido de
que aceite o acordo proposto pelo Ministério do Meio
Ambiente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Sem revisão do

orador.) ...,. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tamos a discutir a proposta de reforma tributária. Tra
ta-se de reforma que não agrada a ninguém, além do
Governo Federal. Descontenta Estados, Municípios e
setor produtivo, e nada acrescenta de positivo para o
contribuinte.

Como se não bastasse isso, o Governo imple
menta determinado curso à matéria de modo que ela
seja aprovada com rapidez e não tenhamos tempo de
analisar profundamente seus reflexos na economia
dos Estados e Municípios.

~~--~-- ~ -~~-~--~--- --,----~~-~---------- ---------- ~----~--~-----



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42143

Os Governadores reuniram·se por diversas ve- de reais este ano e ainda não foi utilizada. A União
zes e apresentaram ao Governo Federal propostas também quer que apenas 25% dos recursos sejam
que visavam ao menos à manutenção das receitas de destinados aos Estados, sem o que eles não poderão
que dispõem hoje. Da mesma forma agiram represen- definir realmente suas aplicações, como proposto ini-
tantes dos Municípios, com o intuito de não perder re- cialmente. Agora, a União também tenta engessar a
ceita e até obter algum ganho com a reforma - tam- aplicação dos recursos da CIDE nos Estados e con-
bém não foram atendidos. cede aos Municípios participação ínfima. Ou seja,

Sr. Presidente, ouvimos de diversos Parlamen- eles de nada adiantarão para os Municfpios.
tares da base do Governo que a reforma não traz au- Portanto, Sr. Presidente, não podemos concor-
mento de receita.. Pergunto a S.Exas.: o caso da dar com a reforma tributária apresentada para deci-
CPMF, que teria sua alíquota reduzida de 0,38% para são deste Congresso, mesmo porque ela não atende
0,08%- neste ano o percentual corresponde a algo aos interesses do povo brasileiro e foi proposta numa
entre 18 bilhões e 19 bilhões de reais - e cuja vigên- exiguidade de tempo que não permite a esta Casa
cia o Governo deseja seja prorrogada por mais 4 aprofundar sua discussão e melhorar sua elaboração.
anos, não configura aumento de receita. Mas desde Ficam nosso protesto e nossa indignação. Votare-
quando a receita. não mais seria contabilizada no pró- mos contra a reforma da maneira que foi apresentada.
ximo ano? Portanto, trata-se, sim, de aumento de re-
ceita, de tributaçãoque o Governo quer manter. Sen- Muito obrigado.
do assim, falecem de argumento os Deputados da O SR. REGINALDO GERMANO (PFL-BA.
base do Governo ao defenderem que a reforma não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito
provoca aumento da·receita da União; esta oportunidade para fazer uma grave denúncia:

Sr. Presidente, o Governo pretende prorrogar a ataques a a.utorídades, neste País, têm sido corri-
DRU - Desvinculação de Receitas da União. Entre- queiro$. Em janeiro, infelizmente, foi assassinado o
tanto, não concede a Estados e Municípios a mesma Deputado Valdeci Paiva. Depois, aconteceram ou-
oportunidade: desvinculação de seus recursos para tras agressões.
melhor equacionamento dos gastos. Vejo aí grande Por último, na cidade de Maraús, a 428 quilôme-
incoer~ncia da União. Por que só a União pode ter a tros de Salvador, o Secretário de Meio Ambiente, Nor-
prerrogativa da desvinculação dos recursos de seu berto Hess, ao sair do seu local de tra.balho, viu um
()rçamento? Porque Estados e Municípios não po- caminhão carregado de madeira, ao que parece reti-
dem merecer a m~sma confiançl:l deste Parlamento e rada ilegalmente. Ao parar para fotografar o veículo, a
ter suas receitas desvinculadas? Essas são pergun- fim deter provas do crime contra o meio ambiente, foi
tas para I:ls quais não recebemos respostas da base agredido a facão e punhaladas. Foi gravemente ferido
do Governo. e internado, no dia :29, no Hospital de Base de Itabu-

Outra questão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- ma. Graças a Deus; está fora de perigo.
putados, diz respeito ao Fundo Nacional de Desen- Sr.·Presidente, quero da tribuna desta Casa de-
volvimento Regional, cuja receitaa União não permite .
seja diretamentedistribuída para os Estados. Por que nunciar esse tipo de agressão que, infelizmente, tem
não teremos Estados seus recursos distribuídos para sido fato con-iqueir9no País e chamar a atenção das
aplicação nos programas que julgarem melhor? autoridades - da F;'olícia Federal e do Ministério da

A União quer retertais recursos e, na medida de Justiça -paraq~e tomem as devidas providências.
Sr. presidente, solicito a vexa. o registro do fato esua conveniência, distribuí-los para os Estados, tal- .

vez inserindo no Fundo programas que certamente sua divulgação nos meibs de comunicação da Casa.
d· . .~ít't d d E t d Muito obrigi3.do.ImlnUlraO, e mu •o, o mon ante .e ca a s a o.

Quanto àfederalização do ICMS, Sr. Presidente, O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ..Pronuncia o
a União não aceita que os Estados e Municípios pos- seguinte discur~o.r- Sr.Presidente, Sras. e Srs. De-
sam utilizar os recursos desse imposto como incenti- putados, o episódio no Instituto Nacional do Câncer,
vos para o gue entenderem melhor para si. A União, no mês passado, levantou em todo o País, como re-
portanto, quer federalizar o ICMS e engessar Estados gistra a imprensanacional,. a discussão em torno das
e Munioípios nasaplicações de tributo tão importante nomeações·estritamente políticas que foram e conti-
para o País. nuam sendo feitas pelo atual Governo, em detrimento

Temos ainda a CIDE, contribuição sob contin- do conhecimento técnico que deve nortear aqueles
gênciadaUnião, que arrecadou mais de 10 bilhões que dirigem o serviço público.



o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 VICe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de iniciar a Ordem do Dia, concedo a palavra à
Sra. Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na condição de
Parlamentar militante, dirigente nacional do PCdoB,
não poderia deixar de reagir a duas questões e regis
trar algo que nos é muito caro na história libertária e
na luta democrática deste País.

A Guerrilha do Araguaia foi momento de muito
sofrimento para nosso partido e a sociedade brasile
ira. Muitos de nós, representantes da luta política

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca os Srs. Deputados para que ve
nham ao plenário, porque vamos iniciar rapidamente
a Ordem do Dia.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu ia
solicitar justamente o encerramento dos pronuncia
mentos e o início da Ordem do Dia, que V.Exa. aca
bou de anunciar.
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Nomeações políticas são normais em qualquer go- meações que foram e ainda estão sendo efetivadas. E
vemo, fazem parte de compromissos de campanha. Mas isso, Sr. Presidente, é gravíssimo.
não se pode, de forma alguma, privilegiar apenas a Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronunci-
questão política, deixando de lado o aspecto técnico. Qu- amento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
ando isso ocorre - e os acontecimentos no INCA reforça- desta Casa.
ram esta certeza -, quem paga o preço é o cidadão. Muito obrigado.

A área da saúde é uma das mais sensíveis de O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB.
qualquer governo. É justamente aquela onde os refle- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis-
xos da incapacidade administrativa se manifestam trar um fato que nos alegra muito. A cidade de Araru-
mais rapidamente. O loteamento dos cargos públicos, na, no interior do Estado da Paraíba, registrou nos úl-
destinado apenas a abrigar correligionários, sem le- timos 7 meses deste ano índice zero de mortalidade
var em conta a capacidade que os indicados devem infantil. Esse grande avanço deve-se ao trabalho da

Secretaria de Saúde daquele Município, dos agentes
ter, compromete o serviço público. comunitários de saúde, das equipes do PSF, da Pre-

A ânsia de garantir um lugar na administração a feita Municipal e do Secretário Municipal de Saúde,
derrotados nas urnas, como se observa neste Gover- que vem tocando a municipalização plena de Araruna
no, pode acarretar prejuízos de proporções incalculá- de forma séria e tem levado o Município a avanços
veis para o povo brasileiro. A máquina administrativa como este: o registro zero de mortalidade infantil nes-
não pode ter o seu funcionamento comprometido te ano de 2003.
para abrigar correligionários. Até porque levanta a for- Muito obrigado, Sr. Presidente.
te suspeita de que o Governo, ao adotar essa politiza
ção nas nomeações, está pouco preocupado com a
qualidade dos serviços que presta ao cidadão, cujos
impostos sustentam a máquina federal.

O exemplo ocorrido no INCA foi o mais visível
dos problemas que essa política equivocada propor
ciona, porque lá os profissionais, comprometidos com
o atendimento ao público, se rebelaram e propiciaram
mudanças. Mas, e naqueles setores onde, por quais
quer razões, os profissionais não tenham condições
de se manifestar? Como fica?

Bom senso, Sr. Presidente, é fundamental na con
dução do Govemo. A capacidade dos nomeados não
pode nem deve ser medidapela dedicação ao Governo,
pela identidade partidária, por uma estrela no peito.

A capacidade se julga por serviços já presta
dos, por aptidão para o serviço público e, acima de
tudo, pelo conhecimento técnico e administrativo de
quem comanda. É preciso, além disso, diretrizes
claras do Governo no sentido de bem atender à po
pulação. O serviço público não pode ser refém de
acordos políticos que não levem em conta a eficiên
cia dos seus gestores.

Como já disse na semana passada, é impossí
ve� que, entre os aliados do Governo, não existam
pessoas capazes de bem administrar os órgãos públi
cos. E, se tais pessoas estão sendo preteridas, talvez
seja porque o Governo já foi loteado de tal maneira
que se tornou difícil para ele próprio controlar as no-
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das entidades e dos partidos, fomos impedidos de mas de documentos existentes. Infelizmente, surge
reagir de forma ampla e democrática à ditadura mili- o recurso do Governo, depois de assumir o compro-
tar. Assim, o PCdoB foi para o campo organizar os misso de não recorrer, para impedir que toda a ação
trabalhadores e reagiu como pôde, sob a forma de fosse cumprida.
guerrilha armada, à repressão que se instalou na- Quero me somar aos familiares, ao nosso
quela região. partido, ao grupo Tortura Nunca Mais e tantos ou-

Ali perdemos muitas pessoas valorosíssimas, tros que estão se manifestando contrao recurso do
Deputado JoãoPaulo Cunha. Eram jovense estudan- Governo contrário à decisão do Poder Judiciário
tes, hómehse mulheres, além de grandes dirigentes de Brasília, como resposta a uma ação das famíli-
do partido, pessoas que tinharncomo objetivo maior as, de 1982.
ver recuperada neste País a liberdade e a luta estraté- Quero elogiar o. Deputado Luiz Eduardo Gree-
gica por um país socialista. nhalgh, que tem atuado, inclusive em nome do

OPCdoB dirigiu essa guerrilha e lá perdeu qua- PCdoB,~ess~questão,pelo esforço que tem tealiza-
se todos os seus membros. Quero refutar a acusação do para que essadecisão seja cumprida. Espero que
ao Partido Comunista. do Brasil, dizendo que o terro- o Governo reveja sua posição, retire 0. recurso e dê
rismo foi ação de Estado, contrariamente à posição curso a esse processo em respeito à Historia do Bra-
majoritária da sociedade brasileira, que, ao atuar C<)O- sil, ao nossopartido, a essas famíliaseà luta pela li-
tra a democracia,torturou, matou e fez desaparecer berdadee pela democracia noPaís.
brasileir?~querepresentavam matizes ideológicos da Muito obrigada, Sr. Presidente.
luta democráticaemnosso País. Esse é o verdadeiro
terroriSmo de Estado, que Mje vemos instalado tam- O SR. PRESIOE~TE(Joã()Paulo Cunha) - Srs.
bém no Governo horte-americal1o. Deputados, após a manifestação do Deputado Fer-

. nando Ferro, nãq sen~o atingido o quorum de 308
A ação impetra~a pelas famílias dos desapare- Srs. Deputados, vou encerrar a sessão.

cidos doj\raguaia, d~cididapelajuíza Solange Salga-

do, deBr~sília, preci~ava ter um curso amplo para cedo ~:a~~2~d~~~::J~~~ot:~~~~~b~~n~I~~~-
que se Elbri$~er.nâo uma lutai contra as Forças Arma-
das, repito,rn~~umesclarecirmmto às famílias e ao O S~. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ.
País daresp~ns~bilida~e doEstado naquele momen- Sem revisão do onildqr.)- Sr. Presidente, Sras. e
to, so~aquele comando, n~quela diretriz. Não estão Srs. Deputad9s, em 19~ª a participação da carga
em questãoéls ~o~çasArrnada~brasileiras; está em tributária no PIB era d~ 220/0. A União Federal parti-
questão, sim,umperíodo ditatorial perverso, tortura- cipavacom 14%, os Esté:\dos, c?m6%, e os Municí-
dor eas~assinóde lideranças políticas democráticas, pios, cOm 2,4%. Neste ano, essa participação che-
socialistas ecom(mistas neste País. gou a 36%. APé:lrticip~ção daUniãoFederal passou

Poris$b,q~ero aqui registrar minha insatisfa- de 14% para. 21%, •cpm •aum.entodé. 50%; a dos
ção, milita~t~ qlle ~u, em nome da história e daque- Estadqspassou de 60/.> para 9%;· a dos Municípios,
les guerril~eiros'Trn norne do nosso afeto e da nossa de 2,4% para 5,9% do PIB.
solidarie~~dera~les.e.~suas famílias, porque não O qUê pretendo dizer é que União, Estados e
conse~~i~o~covpreender por que o Governo recor- Municípiostiveramsuaparticipação no PIB aumenta-
reu de~~~peçi.s~o:M~sm~.sendo um recurso parcial, da no períodode 1988a2903.E quem foram os.gran-
fere o C?mpr?mi~so d~m?cráticodoEstado de Direito des preJudicado~? Os contribuintes, que pagavam
de mo~~r~rpara,~~oci~daderoque aconteceu naque- 22% do PIB de impostos, e hoje pagam 36%.

~e~:~d:~ôc~~l~jtscorhUnistas que lutavam pela Ii- G . N~ssed···.c()~téd·xto, ..ta pr~posta.tdo •• Rela.tolr Virgílio
U1maraes .eVla araença? mUloespecla contra a

QHerpaquireagir à decisão doGoverno deter possibilidade de .aumentod~irpostos. Em primeiro
recorri~p~a~e~isãoda juízaSolange Salgado para lugar, deveria haver tratamento especial para a
que sei~~e?a~·~bertura dos arquivos do Exército, CPMF, Urhirnpostor~gre~ivb, 9ue atinge aqueles
que sab~t?0se)(istir.O Correio Braziliense publicou que têm menos; um Jmpostoem cascata, que penali-
várias .rn~t~ria~ comda~os .• importantes sobre za a produç&o e a ~)(p?rtação, e nu~ca deveria figurar
aquele período e, obviamente, não os tirou do nada, comoclefinitivo·na estrutura tributária brasileira.

li· 1
·1
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Apelo para o Deputado Virgnio Guimarães,
caso não possa atenuar a tributação da CPMF, que
pelo menos a faça como instrumento provisório, a ser
utilizado enquanto o Governo dela precisar para o
equilíbrio de suas finanças públicas; que seja extirpa
da da ordem tributária do País tão logo se encontrem
incidências mais válidas para isso.

Quero me manifestar também, já num enfoque
federativo, sobre a tributação do petróleo. Todos os
produtos são tributados na origem, com alíquota in
terestadual, cabendo, em alguns casos, um resquí
cio para o destino. Por que o petróleo não obedece a
essa mesma regra? Por que o petróleo não é tributa
do da mesma maneira? O Deputado Virgílio Guima
rães fez uma regra de transição competente, que re
duz 1 ponto percentual ou zero ponto percentual por
alíquota interestadual, de modo que chegue a 4%.
S.Exa. deveria ter adotado critério idêntico para pe
tróleo e energia elétrica, a fim de que, num determi
nado momento, a tributação do petróleo seja igual a
de qualquer outro produto.

Chamava a atenção do Deputado Virgílio Gui
marães para a incidência do IPVA sobre navios e
aviões. Como o Estado vai tributar aviões que operam
no seu território? Todos os Estados vão tributar ou vai
sertributado apenas o Estado de residência da em
presa? E os aviões estrangeiros? Vamos criar, mais
uma vez, o Custo Brasil, em que só as companhias
aéreas nacionais de navegação terão seus aviões
submetidos ao IPVA, e as estrangeiras, não? É uma
incidência difícil. Portanto, peço ao Deputado Virgílio
Guimarães, nessas últimas horas, que examine a
possibilidade de fazer essas correções.

Sr. Presidente, destaco a importância de
transferir o Imposto Territorial Rural não para os
Estados, mas para os Municípios. Os Municípios já
cobram o Imposto Territorial Urbano e têm todas as
condições de cobrar mais esse imposto. Quero di
zer que apresentei emenda e solicitei destaque
para que o Imposto Territorial Rural seja de compe
tência dos Municípios.

São as considerações que faço sobre o projeto
de reforma tributária.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, o que vou dizer
aqui não é propriamente uma novidade, mas a
constatação de um quadro de calamidade que vem
se perpetuando na educação pública oferecida

aos jovens da rede estadual ensino. Se antes falta
va material didático ou merenda e sobrava desestí
mulo aos profissionais mal remunerados, hoje a
escassez é de material humano. A gravidade é tão
grande que faltam professores em grande parte
das escolas estaduais. De acordo com as estimati
vas apresentadas pelo Sindicato Estadual dos
Profissionais de Educação em reportagem do Jor
nal do Brasil, o déficit de professores já chega a 20
mil em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Como conseqüência, Sr. Presidente, nossos
estudantes estão terminando o período de estudo
sem, muitas vezes, sequer terem assistido aulas
de algumas disciplinas importantes, como Portu
guês, Matemática, Física ou Química. São esses
jovens que saem com o diploma do ensino médio
debaixo do braço e muito pouco conhecimento na
cabeça. Como esses jovens vão poder disputar
uma vaga na faculdade com os filhos daqueles que
possuem condições de pagar por um ensino priva
do? Como esses jovens vão disputar o mercado de
trabalho?

E o que faz o Governo do Estado? Em vez de
solucionar o problema com a contratação de novos
professores, resolve espremer as turmas para apro
veitar os mestres que, muitas vezes por amor à profis
são, se submetem a ensinar para turmas inchadas
com 50 e até 60 alunos, ganhando um salário que en
vergonha todos os brasileiros.

E mais, Sr. Presidente: os responsáveis pela di
reção do ensino público no Rio de Janeiro têm a cora
gem de aprovar mesmo os alunos que simplesmente
não tiveram o direito de cursar matérias importantes.
Esses estudantes deixam as escolas e ganham um
histórico escolar em que as notas das avaliações re
gulares são substituídas pela sigla S/P, de "Sem Pro
fessor'. Quem permite uma situação dessas é que de
veria ganhar um carimbo na ficha profissional - um
carimbo com as letras SN, de "Sem-Vergonha"!

Chamo a atenção, Sr. Presidente, para o aban
dono das escolas estaduais do Rio de Janeiro. Não há
como permanecer calado diante desse desmonte da
educação e, como conseqüência, do futuro de milha
res de jovens do Estado.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
impressionam-me os discursos do PFL e do PSDB
como defensores dos interesses do contribuinte.



Convocamos os Deputados a reparar os erros
cometidos ao longo do tempo, obedecendo ao diálo
go que travamos com Prefeitos, com Governadores e
com a própria base parlamentar de oposição, que
agora encontra certa dificuldade em fazer essa mu
dança na nossa tributação.

Quero, por último, elogiar nosso colega Virgílio
Guimarães, como têm feito todos os Parlamentares,
inclusive da Oposição. Comentam que foi democráti
co, que praticou um gesto de santo, no entanto, seu
milagre, como dizem, não presta.

Como não açredito que santo bom faz milagre
ruim, espero que possamos efetivamente cativar o
coração e a mente dos nossos companlheiros da Opo
sição nesta tarefa de dotar o Brasil de uma reforma tri
butária à altura dassuas necessidades e em respeito
a todos que fazem esta Nação.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PTB-PE. Pronuncia

o seguintediscurso.)- Sr.. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, trago, desta tribuna, assunto que vem ocu
pando grande eSpaço na mídia nacional e internacio
nal, e despertou alto grau de interesse e de preocupa
ção na população brasileira.

Refiro-me, Sr. Presidente, ao Projeto de Lei n°
1.555, de 2003, 9u.e já é conhecido popularmente
como Estatuto do Desarmamento.

O Parlarn~nt(). brasileiro resolveu dar a res
posta que estava sendo esperada há muitos anos
pela sociedade.Esse projeto de lei é.fruto do traba
lho profícuo deOeputados e Senadores reunidos
em Comissão Mista, para analisar e integrar 50 pro
posições que trarpItavam na Câmara dos Deputa
dos e 8 que estavam sendo consideradas pelo Se
nado Federal.
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Ninguém de bom senso pode desconhecer que dos anos. Aprendam a ser Oposição enquanto apren-
o Governo Fernando Henrique fez brutal reforma tri- demos a ser Governo. Isto é bom para a democracia.

butária nos seus 8 anos de mandato. Apelo à inteli- Respeito os desencontros e as dificuldades da
gência de V.Exas. e à responsabilidade dos Parla- Oposição, mas não posso aceitar esse discurso meio
mentares de oposição. Não foi por acaso que carga cínico de que nada tem a ver com a atual carga tribu-
tributária do PIB subiu de 28%, aqui lembrados pelo

tária. Ela foi construída com a participação de todos
Deputado que me antecedeu, para 30%, em 2002.
Esse aumento foi provocado pela reforma tributária os oradores que me antecederam e que tanto defen-
feita por Fernando Henrique. dem esse ajuste. Ora, queremos penalizar os setores

que mais ganharam ao longo do tempo. Por isso me
Em que somos diferentes? Primeiro, no estilo do estranha a posição do PFL, incomodado com o au-

Presidente Lula, que, de forma democrática, trouxe a
esta Casa, às claras, uma proposta de reforma tribu- mento de tributação que se abaterá sobre os banque-
t~ria. Enquanto o Governo Fernando Henrique bruta- iros. O partido está, de maneira subliminar, defenden-

do esses interesses.I.izou o País por meio da arrecadação tributária, sob o
nome de contribuições, propusemos um debate am
plo com asociedade, diferentemente do que dizem os
Parlamentares.da Oposição.

Estamos conversando com Prefeitos. Lem
brem-se V.Exas. de que, no passado, quando os
Prefeitos aqui vinham, eram recebidos por cachor
ros e tropa de choque. Estamos dialogando com
Governadores do PFL, do PSDB e de todos os par
tidos. É um procedimento, um estilo, um método
completamente diferente. Isso é o que deve provo
car todo esse estranhamento na base da Oposi
ção, que se está recusando a realizar um debate
demoqrático. Não estamos impondo nada; esta
mos apoiando e aprovando, dentro desse debate,
o tramitar da reforma tributária.

Causa espécie e é de extremo mau gosto o fato
de Parlamentares do PFL invocarem a figura de Tira
dentes para falar da derrama. Foram eles que patroci
naram esse incremento dos tributos para o povo bra
sileirol Tiradentes está identificado com causas Iiber
tárias, pois lutou contra.a ditadura do império portu
guês. A matriz original do PFL.é a da ditadura militar.
Não podemos enganar as novas gerações; não deve
mos enganar a história! Que me desmintam.

Portanto, a 0rgem deVExas. é· autoritária e não
traz a prática do· debate democrático que estamos pro
movendo. Além do mais, o mérito da proposta apresenta
da tenta reverter a tragédia que herdamos. Por acaso
V.Exas. se esquecem de que, quando da adoção da
CPMF e da CIDE, nunca ouvimos esses discursos liber
táriosem defesa dpcontribuinte? Pelo contrário, elas fo
ram aprovadas e deixadas.como herança.

Nãoadianta invocaro mais sagrado direito da li
berdade porque ele não faZ parte da história, da traje
tória política, do debate político de V.Exas. ao longo



42148 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

É sabido por todos que a quantidade de mortes
causadas por armas de fogo é compatível com aque
las que ocorrem em uma guerra civil. Existem pesqui
sas das mais variadas origens e metodologias que
amparam essa constatação. Não desejo, no entanto,
enfadar os nobres colegas com muitos dados referen
tes a tão óbvia conclusão.

Anualmente são mais de 35.000 vidas de brasile
iros ceifadas pelo uso delituoso das armas de fogo. Se
gundo estudo do IBGE, divulgado em 2002 no fórum
mundial Rio+10, a taxa de assassinatos no Brasil teve
um incremento de 37% somente entre 1992 e 1999.
No Estado de Pernambuco ocorrem cerca de 45 homi
cídios dolosos por 100 mil habitantes, a cada ano; um
absurdo, se considerada a taxa da Região Nordeste,
que é de 21 ,46, e, principalmente, à do Estado do Pia
uí, que é de 4,44 homicídios para cada grupo de 100
mil habitantes, no mesmo período de tempo.

Se pensarmos em lesões corporais, pois nem
sempre o uso de armas de fogo produz morte, o Esta
do de Pernambuco possui o alarmante índice de
248,20 ocorrências por 100 mil habitantes, que con
trasta com o Ceará, que apresenta índice de 27,81 ví
timas dentro de um grupo de 100 mil pessoas.

O que isso significa para nós, prezados colegas?
Demonstra que a violência em nosso País alcançou ín
dices alarmantes e que o Parlamento não pode deixar
de considerar, com a devida atenção, esse tema, tão im
portante para o Nordeste e para o Brasil.

Quando cuidadosamente analisamos o assun
to, Sras. e Srs. Deputados, percebemos que o mais
doloroso de tudo é saber que a faixa etária de nossa
população mais atingida é a dos jovens, como mos
tram as pesquisas mais recentes. Os nossos jovens
estão morrendo vítimas dessas nefastas armas. É um
fato inquestionável!

Como resposta para essa triste constatação, o
Senado Federal votou e remeteu a esta Casa o Estatuto
do Desarmamento, para que nós deliberemos. A propo
sição trata basicamente da restrição da posse e da co
mercialização de armas de fogo à população, ao mes
mo tempo que proíbe seu porte. Além disso, ali está pre
visto que a proibição da comercialização de armas e
munições no território brasileiro seja objeto de referendo
popular, a ser realizado em outubro de 2005.

Entendo, nobres colegas, que esse é um pas
so firme na direção da construção de um país mais
seguro para todos, pois o endurecimento da legis
lação de controle de armas de fogo possui exem
plos de pleno sucesso, em diversos países em que
foi adotado.

O combate à criminalidade instalada no Brasil
não pode ser realizado pela própria população, geral
mente despreparada para a utilização de tal arma
mento. Alguns apologistas da necessidade do porte
de armas para autoproteção afirmam que sem armas
de fogo não é possível realizar a legítima defesa. Pelo
contrário, nobres Deputados, é por meio do desarma
mento civil que éonseguiremos separar os criminosos
das pessoas honestas do País.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, diante de todo o
apresentado, resta-nos conclamar os Parlamentares
para dedicarem bastante atenção ao Projeto de Lei n°
1.555, de 2003, pois a aprovação dessa proposição
representará grande avanço legislativo no sentido de
evitar a disponibilização de armas à sociedade e, sem
dúvida alguma, contribuirá para a sensível diminuição
das mortes com armas de fogo.

Fica a cargo de V. Exas. refletir sobre assunto
tão significativo e dar uma resposta positiva às famíli
as brasileiras, que esperam de nós uma posição cora
josa na efetiva redução da quantidade de armas dis
poníveis e, conseqüentemente, da violência no seio
da sociedade.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com o falecimento de Caio de Alcân
tara Machado, a quem estimava e admirava, o mundo
negociai brasileiro perde possivelmente aquela que
foi sua figura mais criativa, mais inventiva.

Numa longa vida repleta de realizações, Caio
de Alcântara Machado dedicou inteiros 45 anos à
realização de exposições que trouxeram para o
Brasil a modernidade de reunir produtores e con
sumidores, trazendo a estes os mais recentes fei
tos daqueles.

Vai longe o ano de 1958, quando se abriam as
portas da primeira FENIT, Feira Nacional da Indústria
Têxtil. Caio venceu todas as dificuldades, do precon
ceito à descrença, da carência de recursos à falta de
local próprio para uma feira que pretendia ter dimen
sões jamais conhecidas em nossa terra. E conseguiu,
venceu todos e tantos obstáculos, fazendo da FENIT
um imenso sucesso.

Daí em diante foi colecionar mais e mais vitórias.
À FENIT se sucederam a de Utilidades Domésticas, o
Salão do Automóvel, enfim, uma série de exposições.
Nos dias de hoje, são cerca. de 150 eventos a cada

----------- --------- ----- --------_._---
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ano, que atraem a São Paulo, em especial, produto
res e exibidores nacionais e de todos os continentes
do mundo e milhares de visitantes, podendo respon
der, num só instante, por mais de 60% da taxa de ocu~

pação de hotéis pela cidade.

Não havia local apropriado? Caio de, Alcântara
Machado estimulou a construção do Anhembi, um
parqued~ exposições inclüídq na agenda de qual
qu~rgrande oupequeno produtor que, no Brasil e
mundo afora, pretenda realizar bons e fartos negóci
os, o que, sem sombra de dúvida, ali se consegue,
porque,afinal, jáchegar~ma quase 40 mil Qsindus
triais, e comerciantes que se valem de seus stands
para expor e vender.

Claro que, c?mo pioneiro numa área até aquela
data quase desconhecida no Brasil, Caio lançou-se
praticamente sozinho nessa empreitada. Divide a
aventura, hoje vitoriosa, com muitos outros empresá
rios que entendem o que essas exposições represen
tam ,c()rno aceleradora~ não apenas do, consumo,
mas, também daquele espaço de tempo que leva o
novo produto ao ',novo consumidor, num processo de
modernização de nossas trocas comerciais. Esse
proces~o coloca0 Brasil entre osgrandes países ,ex
posití)res domundo, e istoé o que devemos, vale
sempr~ ~essél.ltar,a"essa figura dinâmica de grande
empreendedor e grande mascate;

Fui séuamigo. Admirador, repito. Privo da com
panhiade umdesêus filhos, Luiz Augusto, que segue
sua marçnfl de homem realizador. Devo ao Dr. Caio
grandes lições e ensinamentos.

Em~eu nome pessoal e no dos companheiros
de bancada do Partidí) Popular ,Socialista, venho tra
zer nossos votos de condolência à família ora enluta
da de Caio de Alcântara Machado.

Obrigado.

asR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun
cia o s$guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputado~, a solução doproblema habitacional brasi
leiro v~,i,él()sr()ucos adquirindo contornos que levam
a classe trabalhadora de baixa renda a um certo oti
mismo,nâl1iedidaem que aumentam as possibilida
des de também possuir a casa própria.

1st?, Sr. Presidente,apartir de esforços da Sra. Go
vernadora ç.k>Estado do Rio de Janeiro, Rosinha Mathe
us, respaldl;tda pela Caixa Ecbnômlca Fêderal. Deixando
de ladoa~spera pela.ação ?o Govemo Federal, que
nunca consegue atender efetivamente aos que dela ne-

11[1

cessitam, será aberto financiamento de 5 mil imóveis
para osservidores estaduais do Rio de Janeiro.

Trata-se de iniciativa da maior importância, pois
vem preencher uma das maiores carências do Estado
do Rio de Janeiro.

Serve de exemplo para todo o País o comporta
mento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que
formulou umprojeto de tamanha magnitude, levando
milhares depessoas à realização do sonho da casa
própria.

Em boa hora, Sr. Presidente, o Governo Estadu
al e a Caixa Econômica decidiram unir-se em torno de
objetivos comuns, principalmente no que se relaciona
à questão habitacional. Este convênio chegará a um
a.uspicioso resultado e possibilitará o financiamento
de unidades residenciais com juros que variam de 3%
a 10,16% ao ano, com prazo de pagamento de 15 a
20 anos.

E tudo isso, Sr. Presidente, sem 8"burocracia do
Sistema Financeiro de Habitação, que só serve para
emperrar as iniciativas. Primeiro, os juros altos e a
carência de poupança nunca conseguida, entre ou
tras exigências, transformavam em pesadelo o so
nho da casa própria. Quando o financiamento era
conseguido, o mutuário nunca conseguia quitá-lo to
talmente, em fa~e da exigência do sistema, que pas
sou a refinanciar o saldo devedor atribuído à desva
lorização da rrioe~a.

Não faz muito,. o Congresso Nacional discipli
nou, através de lei ordinária, a ocupação dos espaços
urban()s, medida que, apesar do elevado alcance so
cial, nãoatingiusua finalidade plena. As favelas conti
nuamproliferan?o nos grandes centros urbanos e até
proprietários inescrupulosos chegam a fomentar es
sas ocupaç?es, visando uma desapropriação que
lhes renda altos dividendos.

Tudo isso demonstra, Sr. Presidente, que, quan
do o po\loquer, consegue alcançar seus objetivos,
através da união de esforços e da boa gestão dos
seus interesses maiores. A Caixa Econômica, é bem
verdade, comoa.tividade financeira não pode deixar
de ter luéros, até por Lima questão de lógica. Mas es
ses lucrós não precisam ser assim tão astronômicos
que inviabilizem,qualquer illiciativa do trabalhador no
desejo de também ter um dia melhor$s condições de
vida, através daaquisiçãb da casa própria.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
a palavra V.Exa.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
temos quorum regimental para votar as matérias
sobre a mesa. Conseqüentemente, não vejo razão
para que venhamos a encerrar a sessão extraordi
nária. O quorum qualificado de 308 Deputados é
exigido para matéria final, mas temos várias matéri
as antecedentes, para as quais o quorum é de 257.
Conseqüentemente, teríamos amparo regimental
para fazer as votações.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado, o primeiro requerimento é de retirada de
matéria da pauta. A matéria cuja retirada está sen
do pleiteada exige o quorum de 308 Deputados.
Evidentemente, não prospera a questão de ordem
de V.Exa.

O SR. MORONI TORGAN - O requerimento de
retirada é por maioria simples.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sim, mas se o requerimento for rejeitado, não há nú
mero suficiente para prosperar.

O SR. MORONI TORGAN - Há outros requeri
mentos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Este é o primeiro, Deputado Moroni Torgan.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria é
constitucional- o Deputado Moroni Torgan sabe dis·
so -, e exige o quorum de 308 Deputados.

O SR. MORONI TORGAN - É constitucional,
mas o.requerimento já está em discussão.

O SR. PAULO DELGADO - Estou com a pala
vra. V. Exa. pode pedir a palavra ao Presidente, que a
concederá a V.Exa.

O quorum é 308. A discussão da matéria foi en
cerrada ontem à noite. Ela já está em votação.

Sr. Presidente, V Exa. tem razão.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB faz coro à solicitação do PFL, uma vez que,
para a deliberação do requerimento de autoria do par
tido, necessita-se simplesmente de 257 Deputados.
Há quorum e encaminhamentos para isso. Portanto,
não está em discussão, Deputado Paulo Delgado, a
matéria constitucional. Esta, sim, exigiria quorum
qualificado.

Sr. Presidente, aguardo a resposta de VExa.
Esta sessão poderá se prolongar até as 16h. Portan
to, há tempo mais que suficiente para que VExa. colo
que o requerimento apresentado pelo PFL em vota
ção e aguarde, como no caso da sessão em que se
votou a reforma da Previdência, que os Deputados se
encaminhem ao plenário a fim de votá-lo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
questão de ordem já está superada, Deputado Eduar
do Paes. Já respondi ao Deputado Moroni Torgan.

Indefiro a questão de ordem, sem prejuízo de
VExa. poder recorrer da decisão do Presidente.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, recorro alegando um
terço dos presentes, que vai justamente dar o efeito
suspensivo.

O SR. PAULO ROCHA - É um absurdo, Sr. Pre
sidente.

O SR. MORONI TORGAN - V.Exa. me descul
pe, mas o Presidente ainda não lhe passou a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Moroni Torgan, está indeferida a questão de
ordem.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, re
corro à Comissão de Constituição e Justiça.

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a sessão, lembrando que haverá ses
são ordinária, hoje, dia 3, às 14h, já convocada e com
a Ordem do Dia já publicada.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e
56 minutos.)
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Ata da 165a Sessão, em 3 de setembro de 2003
Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Inocêncio Oliveira;

10 Vice-Presidente Wilson Santos; 2 0 Suplente de Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Wilson Santos

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 6

PARÁ
ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 16

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PLPUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondônia: 4

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
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PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PLPUPSL
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 18

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdeB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PLPUPSL
MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAULJUNGMANN PPS

RENILDO CALHEIROS PCdeB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
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JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA pedeB
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
JOÃO ALMEIDA PSDI3
JOÃO LEÃO PLPUPSL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL

PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHE!RO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 31

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PLPUPSL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB

11r1

EDMAR MOREIRA PLPUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
IVOJOSÉ PT
JAIME MARTINS PLPUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPUPSL
MARCELLOSIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAUROLOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANlZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIBANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT

VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 9
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RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT

MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdeB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA

ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdeB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICAPT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT

LUIZA ERUNDINA PSB
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT

MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PLPLlPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
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VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CA8CIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 57

MATO GROSSO
CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
WELlNTON FAGUNDES PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ RAJÃO PSDB
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS
BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
LEONARDO VILELA PP
NEYDE APARECIDA PT

PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PLPUPSL
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ·PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

IIr l

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
DILCEU SPERAFICO PP
DA. ROSINHA PT
ORA. CLAIR PT
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO· PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOSHAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
EDISON ANDRINO PMDB

IVAN RANZOLlN PP
JOÃO PIZZOLATII PP
JORGE BOEIRA PT

LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
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DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MAnOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 25

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 417 Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. LUIZ SÉRGIO, servindo como 2° Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-seao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Del
gado.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, tem havido críticas e in
compreensão quanto à decisão da Advocacia-Geral
da União de recorrer da sentença proferida pela Juíza

Solange Salgado, de Brasília, sobre a questão da Gu
errilha do Araguaia.

Nosso Governo - V.Exa. e todos os colegas sa
bem - é absolutamente claro e irredutível em relação
ao processo em curso para o pleno esclarecimento do
caso e para a devolução às famílias dos corpos dos
que morreram naquele confronto.

No entanto, consideramos que se requer algo
que ultrapassa a compreensão técnica dos autos. Por
mais legítima que seja a decisão da juíza, ela não
pode ultrapassar nos autos o objeto da solicitação
das famílias.

Comemoramos recentemente o bicentenário de
nascimento do Duque de Caxias, que ensinou ao
povo brasileiro, mediante a organização do Exército,
que não há vitória quando alguns se sentem derrota
dos. Esta é a posição dos comandantes das Forças
Armadas.

Tenho plena convicção de que tudo será apura
do e de que conseguiremos resolver o caso. A tradi
ção brasileira de acalmar e tranqüilizar famílias em re
lação a entes queridos não pode ser politizada, parti
darizada e escandalizada. É uma questão que todos
- Governo, Exército, famílias e sociedade brasileira
queremos resolver.

É o registro que faço, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimento a
Polícia Civil do Estado de São Paulo, que, por inter
médio do Departamento de Investigações sobre Nar
cóticos - DENARC, apreendeu mais de 300 quilos de
cocaína nas cidades de Capivari, Carapicuíba e Ava
ré, no interior do Estado, em grande trabalho de equi
pe comandado pelo Diretor Ivaney Cayres de Souza.

Congratulo-me, igualmente, com a equipe do
DEIC, dirigida pelo Dr. Godofredo Bittencourt, que
acabou esclarecendo o triste e lamentável assassina
to do empresário José Nelson Schincariol, no interior
paulista.

Quero também registrar que ocorreu no Estado
grande apreensão de armas de grosso calibre e, na
semana passada, a descoberta do cativeiro em que
se encontrava refém um membro da família EI-Hage.
Meus cumprimentos aos Diretores do DEIC e do
DENARC e, acima de tudo, ao Diretor-Geral da Polí
cia Civil de São Paulo, Delegado-Geral Marco Antônio
Desgualdo.

Sr. Presidente, apesar do grande trabalho que
tem feito a Polícia Civil, é pouco o reconhecimento do
Congresso Nacional, haja vista que, na votação do
subteto, essa carreira jurídica reconhecida pela
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Constituição acabou ficando abandonada, largada à modo, o fim da ditadura militar em nosso País. Esse
própria sorte. notável cuiabano, Jota Alves, é originário das lutas

A Polícia Civil de São Paulo merece cumprimen- estudantis e dos grandes movimentos populares e foi
tos. Seus departamentos - DECAp, DENARC, DEIC, quem hasteou pela primeira vez a bandeira brasileira
DHPP e DEMACRO - têm feito um excelente traba- numa ruadeNoVa Iorque, onde também pela primeira
lho, juntamente com os. DEINTERs, capitaneados vez o Hino Nacional foi cantado e aplaudido com lágri-
pelo Delegado-Geral, Dr.Marco Antônio Desgualdo, e mas €i muita emoção. Mais que um desfile, uma para-
pelo Secretário de Segurança, Saulo Abreu, que têm da OUumafeira, o evento simbolizou o 7 de Setembro,
dado tOdo o apoio necessário para sua atuação. data de nossa independência, num lugar repleto de ir-

Graças a Deus, a criminalidadetem sido contida landeses, .latinos, gregos,.escandinavos, orientais.
em São P~ulo,com grandedificuldade e emp~nho de O maisfantástico, nobrescolegas,é que o Dia
todos os policiais,. não só dos delegados, mas dos in- do B~asil já faz parte do calendário oficial de. eventos
vestigadores, .escrivães, .dp pessoal .. de. apoio .. e da Prefeitura daquela cidade norte-americana, que a
anti-seqüestro, no sentido de dar tranqüilidade à po- ele destinou uma área e~pecíficadenomi~~datittle
pulaçãó paulistana. Brazil,ouseja, .. Pequeno Brasil,. um privilégio antes

Espero queo Senado da República corrija agra- concedido apenas a itaHános e. chi~eses. O então
ve injustiça feita aos policiais. Prefeito Edward Koch foi quem ~ssinou.o ato permi-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. tindoacelebração. Naépoca,qu~ndo subiu ao palco
OSA.WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pronuncia aoladodeHelôPinheiro'iaeternamusa e garota de

o seguintediscursó.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Ipanel1'l8,elegrit{)u: "Obrigf!do, Brasil, por esta. festa
puta?os, quer{) falar neste momento sobre Jota Alves, tão bonita,cont~giantf;Je ordeira, no centro da minha
jornalista.mato-grossenseque, quando morou. em querida Nova/arque'.
NovaIorque, Estados Unidps, fundou o primeiro jor- Sr. Presidente, Nova Iorque vive momentos de
nal brasileiro naquele país, intitulado The 8razifians. grande apreensão. Foivítima dos tenebrosos atenta-

J{)ta Alves e seu jornal agitavam Nóva Iorque. dos de.ll .. de setem~ro,e, mais recentemente, de um
Elepr()~o~i<3.,sempreCJom sucesso, baHesc~rnava- apagão dew{)porçôesinéditas e de conseqüências e
lescosdoYifald{)rf.Astoria e crio~ a festa brasileira que prejuízos incalculáveis. Sol:>. constantes ameaças, a
se tornou tradição:O Dia dalndeP7ndência - 7 de Se- cidadeprecis~,e.m~ito, daalegria, do astral,dabele-
tembro -, airidéi\ hoje comemorado na Rua 46,entre a za e da.e.ufori~ que ~ó mesmo o Brasil e os brasileiros
Madjscmea 6

a
Av~nida. Essa. (:olossal ci.dade dos sabem transmitidá fora.

~~~~::,alu:, b:~~1~:~d~t~~:la~:fnj~:~~~~t~et~~ "A gentesilldqBrasil, mas e/e não sai da gente',

qu.a.is. p.o..de..·.•. m.o.. sd.. é!>tac.a.··.·.ra lab.or.io.• sa, esfuziante, con- costul1'laenf~tiz~rJotaAlves, que hoje vive na pacata
. . ··'·d ··d b '1' e se.rran..i.aChaplil?ad.•• osGu,imarães,... em Mato Grosso.

taglant.e.. e~. le.grEpc<>mu,m a .•..e ra.sl eira. M ·d· d- d ., d·· . . . TV GI b / aS'C()l1'l0cl .a aO preocupa o com os rumos que o
~o9Itimol~3.1 deagost~, a.. • o o nterna- Dia doB.rasil. pgd..etom.ar, .ele diz esperar que nunca

cion8;./.tra.. ns..... m... itiu. p~... ra.·....... m.iJli.s..de .40 pa.í.ses·esse evento d'" ' b" . '. .. I d d
. . f .. ' I b 'I' d .esv..• lrtu.e.In.·. 0.. 0 ... JElt.I~O.•• oogl.na esse gran e congra-que s~t()rrou o m~lor estiva raslelro no mun o e .. . l B 'I

paraoqUl;d.q()l1'lP~rec~ramcerca de. um. milhão de çamento: oal1'l0rpe?faSI,
pessoas,qu~cir()~la~alnno centro dé3 cidade, A Rede Fica registradonQsso reconhecimento ao pai de
Glob()deTel~vig.ãolnterna9ion~l.p~trocinou a festa, toda essa fElstá,OcUi~bano J .. Alves Pacheco, pela
que ?qhto~pOrn ~anil1'laç~odos artistas brasileiros mag~ífica I;) histórjcé:\criação. Estendo também meus
Oaniel,l\let~~arglJllo.e Oani.ela M~rcury. O Prefeito parab~n$e ~ot~$deg.uce~so à TVG/obo /nternacio-
de· Nova I()rque 6.vári()s D~put<3.dosdaquele. Estadó na/, qu~ le~ouas()o~e~verde e amé:\rela e os acordes
compa~e,?~ram à mstivkJa~e.Fé3çoquestão de regis- de nosso hino~i~úmeros países dos 5 continentes.
trara.gr~ndi()~~?~de do evento porqu~ surgiu da cabe- Multo obri~ijldo.
ça d~ c<>rt?rrâneqd()taAlves,ex-Secretário de Esta- P$A. MOAO~.IJORGAN (PFL-CE. Sem revi-
do queh()je tr~lJé3lharo ProgramadoJô. O assunto foi são do orador.) - Sr..Presidente, desejo fazer breve
matéria do Fantástico. registro, em nQrne dOJ)ovocearense.

0Rj~~o Brasil (Brazilian Day) foi criado em C0l1'la r~form8;tributárja proposta, haverá gran-
1985, através de urna manifestação de patriotismo de nÚl1'lerodedesempregadps n0geará. A base em-
com a vitória de Tancredo Neves, celebrando, desse presarial ficará comprometida e, conseqüentemente,

l~lIIIr I



O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Estão
inscritos para falar no Pequeno Expediente os Srs.
Deputados Antonio Cambraia, Babá, Luiz Alberto,
Luiz Bassuma e Zé Lima.

Faço questão de ler a relação de inscritos para
que o Parlamentar cujo nome eu citar, se estiver em
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os mais pobres, que mais precisam de emprego, se- tado João Paulo Cunha, foi de que não haveria au-
rão os mais afetados. mento da carga tributária. No entanto, a emenda aglu-

Alguns recursos que eram dirigidos ao Estado, e tinativa a ser apresentada pelo Relator embutirá esse
hoje não os são mais, com esta reforma serão centra- aumento.
lizados em órgãos da União, impossibilitando, dessa Opior, Sr. Presidente, é que os recursos do fun-
maneira, que o desenvolvimento regional tão propala- do de compensação das exportações a ser criado
do ocorra. para os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e

Falamos muitas vezes em termos técnicos - de- para o Estado do Espírito Santo não serão mais envi-
senvolvimento regional, evasão de divisas -, que ados diretamente aos Estados. A exemplo do que
nada mais significam para a sociedade do que ouvir: ocorre com o FPE, serão enviados para instituições fi-
com esta reforma tributária, quem está perdendo é a nanceiras como o Banco do Nordeste. Ora, instituição
população, principalmente a mais carente, que pode- financeira não faz convênio. Ela empresta dinheiro a
rá ficar desempregada no Ceará, um dos Estados juros. Isso não ficou claro no parecer e vem demons-
mais pobres do País, o qual precisa não de esmola, trar que precisamos discutir melhor o assunto e ouvir
mas de emprego e dignidade para seu povo. os esclarecimentos do Relator, Deputado Virgílio Gui-

Muito obrigado. marães.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revi- Sr. Presidente, os Municípios, que estavam sen-

são do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- tados à mesa de negociação para serem contempla-
dos, volto a esta tribuna, após ter recebido, há pouco dos, não ficaram com quase nada. Para não dizer que
mais de uma hora, o relatório da emenda aglutinativa deixarão de ser atendidos, receberão pouco mais de
substitutiva total emanada do ilustre Deputado Virgílio 5% da CIDE. As Capitais dos Estados serão imensa-
Guimarães, que faz verdadeira metamorfose na pro- mente beneficiadas e as pequenas e médias cidades,

prejudicadas, se aprovarmos o relatório de S.Exa.
posta original da PEC n° 41 , de 2003.

Por outro lado, o ITR será cobrado pela União e
Na verdade, ainda não tive tempo suficiente repassado, através de convênio, aos Municípios que

para analisá-Ia. Mas, a princípio, creio que, se a Câ - assim o desejarem. Ora, não podemos pensar em
mara dos Deputados votar a reforma tributária com a pacto federativo quando Prefeitos vêem a Brasília
emenda apresentada pelo nobre Deputado Virgílio com o pires na mão, em busca de minguados recur-
Guimarães, vai promover o maior e mais dramático sos do Governo Federal. Essa situação continua
aumento da carga tributária já registrado na história ocorrendo.
do País. Por fim, vai-se permitir aos Municípios que co-

Faço este alerta com convicção, porque o rela- brem a taxa do lixo, o que significa mais imposto para
tório do Deputado Virgílio Guimarães institui a co- a população.
brança da COFINS para os produtos de importação e Portanto, esta Casa tem de se posicionar firme-
eleva em até 15% o Imposto sobre Propriedade de mente contra essa reforma tributária. Não é justo au-
Veículos Automotores. Ora, elevar o IPVA num mo- mentar a arrecadação por intermédio da criação e do
mento em que as indústrias automobilísticas não con- aumento de tributos. Temos de discutir melhor o pare-
seguem sequer vender os carros encalhados nos pá- cer e não votá-lo hoje. É preciso implementar o pacto
tios é iniciar uma sanha arrecadatória sem preceden- federativo e dividir os recursos públicos, cuja maior
tes no País. parte fica com o Governo Federal.

E não fica apenas nisso, Sr. Presidente. Consti-
tucionaliza-se a cobrança da taxa do lixo e estabele- Durante o discurso do Sr. Cláudio Ca-
ce-se a progressão do ITR de acordo com futuras re- jado, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1

0
Vice-Presi-

gras previstas em lei complementar. Mais ainda, a dente, deixa a cadeira da presidência, que é
CPMF será mantida por mais 4 anos. Por incrível que ocupada pelo Sr. Wilson Santos, 2° Suplen-

te de Secretário.pareça, no Governo Lula - pelo menos no primeiro -
a CPMF não será mais provisória, conforme declara
ção de seus áulicos.

Sr. Presidente, na sessão extraordinária dessa
manhã, afirmei que ainda vamos descobrir inúmeros
jabutis no parecer do Deputado Virgílio Guimarães. O
compromisso do próprio Presidente da Casa, Depu-
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seu gabinete, acorra ao plenário e use a palavra neste pelo Govemo, porque ela não atende·aos Estados e
período, Municípios. Piorou para os Governadores que vieram a

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce- esta Casa, juntamente com o Presidente da República
do a palavra ao nobre Deputado Antonio Cambraia. e seus Ministros, apresentar a proposta de reforma tri-

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem butária. Hoje o que está sendo votado não é aquilo que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- foi prometido e acordado. Os Governadores, os Prefei-
tados, o assunto que abordarei éa reforma tributária. tos, o setor produtivo, representado pelos empresários,

Na Comis$ão Especial foi aprovado o substitutivo e principalmente o cidadão brasileiro, que não pode pa-
do Relator com a garantia da Liderança do Governo de gar mais impostos, estão contra o projeto.
que viria ao plenário emenda aglutinativa contendo as Não é essa a reforma tributária que se deseja
reivindicações dos Estados, dos Municípios, do setor para o povo brasileiro.
produtivo e dos contribuintes, representados nesta Muito obrigado.
Casa por seus Deputados. Estive nesta tribuna pela O SR. BABÁ (PT-PA.Sem revisão do orador.)-
manhã para dizer que a emenda aglutinativa em nada Sr. Presidente, Sras. e Srs.•Deputados, como não po-
havia melhorado o substitutivo aprovado na Comissão deria deixar de. ser,heste Pequeno Expediente vamos
Especial. Agora, depois de fazer uma análise mais pro- abordar a reforma tributária.
fundado texto, deduzo que essa emenda aglutinativa é Apesar do profl,mdorespeito que tenho pelo De-
muito piordo que o substitutivoda Comissão Especial, putado Virgílio Guimarães, companheiro de muitos
na medida em que cria mais tributos. anos de luta, não posso concordar com o relatório im-

Ora, a grande reclamação sobre o substitutivo é plementadoporS.Exa., mesmo abordando alguns
que aumenta a carga tributária,. o que não se admite poucos pontosque dizemrespeito à cesta básica e ao
mais nE3ste País. O cidadão brasileiro não suporta pagar patrimônio de hE3rançé:lS e doações, no caso do impos-
mais impostos, sob penade passar mais necessidades. to urbano e rural. Até esses pontos, segundo a im-
Infelizmente,.há muita gente passando fome no País. prensa, não terão mais progressividade, pois a dis-

Sr. Presidente, a emenda aglutinativa piora a si- cussão será jogada para a frente.
tuação atual quando cria tributos e aumenta a carga Nosso· posicionamento é contrário a essa refor-
tributária. É o caso da Cç>ntribuição Social sobre o
C .. dE· . EI ' t . I ' 'd d ma porque ela não ataca claramente os ricos, as

onsumo ••. e .nergla •. e rIca. sso e novl a. e na grandes fortunas e o setor financeiro deste País. Ao
emend~. A Contribuição de Limpeza Pública é. uma contrário, protege os bancos, seguindo o receituário
reivindicação dosMunicípios, mas também aumenta do Fundo Monetáriolnternacional.
a carga tributária e é. mais um encargo para a popula-
ção brasileira. A CPMF será.prorrogada por· mais 4 Portanto, ospoucos aspectos que se referem ao
anos, com a alíquotade 0,38%,0 que resolve o pro- trabalhador irão abáixo, .principalmente quando se
blema.doatual.Goverflo. Daí a confirmação de.que mantém a alta cargatribUtáda que sobre eles recai,
essa p~oposté:l d~ reforma !ributária só visa aumentar uma vez que cerca.deSO% dos tributos arrecadados
o caixad9 Governo FederaL. Os.• Estados, principal- incidem no consumo. Esse é um.grande problema,
mente9asRegiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, porque o trabalhador, não bastassem os baixos salá-
vão perder, rios e o congelamento, paga impostos - até o mendi-

Cito;() exemplo dosfundos de desenvolvimento go paga -, enquanto os grandes bancos, não. O de-
regionais, que teri.am.uma compensação pela elimi- sempregado, que, infelizmente, cai na mendicância,
naçãoclosincentivos fiscais, mola propulsora do de- ao cOmpraruma .Iata de sardinha ou qualquer outro
senvol\ijlTl~ntp dos Estad~ mais pobres. Nossas uni- alimento para comer no final do dia, paga imposto so-
dadesJ$d~rativas esperavam que os recursos desse bre o produto. Já os. bancos, asgrandes fortunas des-
fundo fossem direto para seus cofres, mas eles vão te País têm isenções de 10 bilhões de reais, o que
pé:lra .~s jnstituições financeiras públicas regionais. essá reforma não altera.
Quer ~iz~r,o.Governovai se eximir de aplicar recur- Esse processo mais uma vez sobrecarrega os
sos orçafl1lE3ntários nessasáreas sob a justificativa de trabalhadores brasileiros, uma vez que não ataca a
que. oS ór~~os regionais já dispõem dos recursos do origem do problema: El falta de taxação das grandes
FundodeOesenvolvimento Regional. fortunas e heranças eprincipalmente do capital finan-

PortEl~to, não acredito que essa proposta venha ceiro, das remessas de lucro das multinacionais para
hoje à votação, apesar da prepotência demonstrada o exterior, que não são afetadas.

1.1
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Alguns comentavam, na exposição sobre pirata
ria que tem lugar na Câmara dos Deputados, que o
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o Presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles, piratearam o
plano econômico de Pedro Malan e Arminio Fraga. O
plano econômico de Fernando Henrique foi pirateado
pelo Governo, tanto assim que só nesses primeiros
meses do ano foram pagos cerca de 82 bilhões de ju
ros e amortização da dívida.

Enquanto isso, as verbas destinadas a investi
mentos na Saúde e na Educação foram contingencia
das para manter os contratos com os grandes ban
queiros e o FMI, que não podem ser rompidos. O con
trato com aposentados e servidores públicos foi rom
pido na reforma previdenciária; já os contratos com os
bancos não podem ser rompidos de forma alguma.

Portanto, não podemos votar favoravelmente à
reforma tributária porque ela não atinge o "x' da ques
tão: os grandes empresários e as grandes fortunas.

Estados como o Pará, exportadores de energia e
de matéria-prima, são profundamente prejudicados
com a Lei Kandir. Na reforma tributária, os Estados não
estão sendo aquinhoados como deveriam, em razão
da perda de ICMS com os produtos de exportação.

Se o Governo não decidir enfrentar os grandes
banqueiros, o capital internacional e o Fundo Monetá
rio Internacional, em vez de utilizar a mesma política
que massacra a América Latina, os trabalhadores
brasileiros e gera desemprego e fome, vai aprofundar
a crise social no País. Nos primeiros 6 meses de go
verno' 600 mil trabalhadores perderam o emprego.

Tal fato deveria chamar a atenção do Palácio do
Planalto e do Presidente Lula, ex-trabalhador meta
lúrgico. No entanto, hoje ele vê seus próprios compa
nheiros desempregados por força da política que o
Governo implementa.

Votaremos contra a reforma tributária porque
ela não ataca quem deveria ser atacado: banqueiros,
grandes fortunas e capital especulativo, que continu
am sendo perdoados.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, porvári
as vezes tenho debatido, nestamesma tribuna, ques
tões relacionadas com o Distrito Federal, integran
do-me ao esforço de sua diligente bancada para re
mover obstáculos que surjam ao longo do tempo, difi
cultando o desenvolvimento político, econômico e so
cial de uma metrópole que tem a responsabilidade de
sediar os 3 Poderes da República.

Assim ocorreu, mais recentemente, quando se
discutiu na passada legislatura a questão do fundo
constitucional, quando embargos despontaram, equi
vocadamente, para obstaculizar a aprovação da lei
respectiva, que veio a ser sancionada pelo então Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso.

Embora existam 4 vetos pendentes de aprecia
ção, o fato é que o Fundo do Distrito Federal significou
conquista das mais expressivas, particularmente
para as áreas de segurança, educação e saúde, vitais
em qualquer administração ciosa de suas responsa
bilidades.

O Governador Joaquim Roriz acompanha, pari
passu, a atuação dos nossos Parlamentares, na ex
pectativa de que, agora, sejam repostos os quantitati
vos colocados a menor no Orçamento da República
cuja correção se torna imperiosa, para resguardar os
interesses de uma população que soma mais de 2 mi
lhões de habitantes.

Pelos cálculos procedidos, a dotação aludida
estaria situada num patamar desfalcado em quase
718 milhões de reais, o que reclama imediata provi
dência capaz de refazer aquela parcela, situando-a
em nível exato, compatível com as necessidades da
Capital da República.

Aliás, sobre o tema, o Jornal do Brasil, no Ca
derno Local, publica editorial intitulado Respeito é Ne
cessário, que entendi de transcrever, adotando, ipsis
litteris, os conceitos emitidos pelo articulista. Eis a
matéria:

"Fundo do DF
Respeito é Necessário
O assunto está sendo tratado com lu

vas de pelica. Para não arranhar ainda mais
a já delicada relação entre os Palácios do
Planalto e do Buriti. Mas o fato é que uma
perda de R$717,8 milhões no bolo anual de
recursos da Capital representaria, caso
ocorresse este ano, um pouco mais de 9%
de um orçamento já contingenciado.

Esse corte no Fundo Constitucional
do DF, revelado na semana passada, estaria
previsto para 2004. Deixaria de fora verbas
destinadas ao pagamento de salários de
servidores das áreas de Segurança, Saúde
e Educação. O Secretário de Planejamento
do DF, Ricardo Penna, evitou polemizar o
assunto. Ficou, porém, difícil entender, e
ninguém explicou ainda, como entre 19,4%
e 19, 6% do volume programado para o



"Exmo. Sr. Ministro de Estado da Edu
cação:

considerando que mais de 70% dos
alunos matriculados em cursos de gradua
ção estão em escolas privadas;

considerando que o Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior 
FIES atendeu ~té hoje a 184.362 alunos,
tendo aberto 40 míf novas vagas para o 10

semestre de 2003, e que o número total de
inscritos até hoje foi de 817.014 alunos;

considerando que há possibilidade de
ampliação do atendimento, desde que haja
uma receita maior do Fundo. O orçamento
para 2003éde R$ 685.117.006,00;

con~iderandoque há notícias dos pri
meiros casos de inadimplência do FIES e
temendoatep~tição rJo que ocorreu com o
Programa de CréClito Educativo,

vimos$oticitar uma reavaliação do pro
grama do FIES, p~ra. incluir a possibilidade
de pagamento .. do financiamento estudantíf
em forma •. de seNiço prestado ao .Governo
Federal, Estadual ou Municipal. Sugerimos
que, se n~o for possíVel incluir esta altera
ção no programado FIES, que se crie um
novo progr~ma alternativo para os estudan
tes que. nã? podrm pagar prestações tão
elevadas, ~ue precisanr .. de maior parcela
mento, e que pos~~m pagá-Ias na forma de
seNiço a ser prestado às diferentes instân
cias de poder.

Gostáríamos de ver incluída na discus
são de um.novo programa.a Caixa Econômi
ca Fed~ral, parceira na condução dos finan
ciament?se,inclusive; parte com maior ris
co nos contratosfirmados.

Com .ssta iniciativa, pretendemos aten
der a parte da população jovem que tanto
necessita da continuidade dos estudos em
nível superior",

Era o que tinha a dizer.

Sr. Pre~idente,. com. estas considerações,inte
gro-me ao esforço da dinâmicabancada do Distrito
Federal para a Ultrapassagem desse inexplicável im
passe, que atenta contra as aspirações do povo bra
si�eiro.

Não creio.que o Ministro do Planeja.mento haja,
intencionalmente, .. contribuído para. esse descompas
so financeiro, capaz deatropelar aspirações nos âm
bitos da segurança pública, da saúde e da educação
no GDF.

A Comissão Mista de·Orçamento, por sua vez,
apurará a.éxa.tidão e a justeza das alegações ora ex
pendidas, que serão apontadas formalmente, com a
utilização de emendas corretivas que o Regimento
Comum assegura.

E Brasília voltará a dispor da dotação que lhe é
devida, a .timde que possa cumprir, cabalmente, os
seus pesados encargos em 3 esferas fundamentais
para a sua atuação em favor de alguns milhares de ci
dadãos.

O SR..CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro
nuncia o seguintediscu~so.) - Sr. Presidente, meu
discurso de hoje se destina a divulgar, para todo o
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Fundo estão sendo - como parece - sim- País, indicação que faço ao Poder Executivo, especi-
plesmente ignorados. almente a S.Exa. o Ministro da Educação, sobre a aI-

O Governo Federal teria, de acordo ternativa do pagamento em serviço prestado ao Go-
com as primeiras explicações oficiais, feito verno Federal, Estadual ou Municipal, depois de con-
uf11a estimativa menor a partir das receitas cluído o curso de graduação, pelos alunos devedores
líquidas orçamentárias. Mantido esse cálcu- do financiamento estudantil.
lo, o Fundo Constitucional do DF estrearia,,.. Segue o texto da indicação:
no proxlmo ano, com Um total de recursos
de R$3,7 bilhões~ E não de R$4,4 bilhões,
corno inscrito no texto aprovado no Con
gresso NaCional.

O Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
no último dos Governos Fernando Henrique
Cardoso, conseguiu passar a faca no Orça
mento da União com mais avidez do que em
exercícios anteriores. Tanto porque. preCisa
fec~tJras contas que o FMlacertaria com. o
Governo .que. viria, de Lula, cof11o porque
contava com.a. nova Lei de Responsabilida
de Fiscal, propiciando, ineditamente, o con
gelament~ de p~rcelas orçamen~árias que,
normalmente, seriam jogadas para o ano
seguinte, Malan simplesmente trancou muito
delas. tJnte~ de ... chegarem a dezembro de
2002. E economizou.

0A4lnistrolançou mão, então, da letra
da lei. Resta. saber se, no. caso do Fundo
Pró-Brasília, o respeito será mantido".
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O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do A autoridade contra quem se pede a
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quebra dos sigílos bancário e fiscal têm foro
apresento à Mesa requerimento com o seguinte teor: privilegiado no Superior Tribunal de Justiça':

"Requeremos, nos termos do art. 58, §
30, da Constituição Federal, e na forma do
art. 35 do Regimento Interno da Câm8.ra
dos Deputados, a criação de Comissão Par
lamentar de Inquérito, obedecido o princípio
da proporcionalidade partidária, destinada a
apurar, no prazo de 120 dias, fato do conhe
cimento do Congresso Nacional e outros di
vulgados pela imprensa contendo denúnci8.s
concretas a respeito da existência de irregu
laridades praticadas por membros de Tribu
nais e Conselhos de Contas encarregados
do controle externo relativo à fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, oper8.cio
nal e patrimonial, quanto à legalidade, legiti
midade, economicidade, aplicação das sub
venções e renúncias de receitas de Estados
e/ou Municípios.

Registre-se que milita em favor da ins
ta�ação dessa CPI no âmbito federal recente
decisão da Corte Especial do Superior Tri
bunal de Justiça, que nega a possibilidade
de Comissões Parlamentares de Inquérito
instaladas nas Assembléias Legislativas
Estaduais exercerem poderes investigatóri
os sobre membros de Tribunais de Contas,
tais como a quebra de sigilo bancário, fiscal
ou telefônico, visto que tais autoridades pos
suem foro privilegiado federal.

Confira-se a ementa deste julgado:

1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal
é medida excepcional. Só há de ser concedi
da quando os fatos demonstrem a absoluta
necessidade de sua realização e nos limites
da competência do órgão investigador.

No caso em exame, prepondera para
justificar o indeferimento do pedido os se
guintes aspectos jurídicos".

Isso no parecer emitido pelo STJ a partir do pe
dido de uma Assembléia Legislativa. Continua:

''a) não há, nos autos, fundamentação
convincente de necessidade de medida re
querida;

b) as CPls Estaduais não têm compe
tência para investigar autoridades que estão
submetidas a foro privílegiado federal.

Por isso recolhi, entre os pares desta Casa,
cerca de 195 assinaturas para que seja instalada
CPI destinada a investigar denúncias contra os Tri
bunais de Contas e Conselhos de Estados e Municí
pios. E que a Câmara dos Deputados possa, se ne
cessário, pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal.
Por conta dessa posição do STJ, inviabilizou-se
qualquer forma de investigação no âmbito das
Assembléias Legislativas Estaduais.

Portanto, apresento à Mesa este requerimento
para que encaminhe a instalação dessa CPI.

Sr. Presidente, neste requerimento, elenco uma
série de denúncias por parte de órgãos de imprensa e
também de cidadãos comuns que as apresentaram
em diversas ocasiões, a fim de que esta Casa investi
gue tais procedimentos.

Sabemos que, por diversos momentos, os Tribu
nais de Contas dos Estados e Municípios, não consi
derando pareceres dos técnicos daquelas Casas, fa
zem julgamentos políticos, inviabilizando inclusive in
vestigação ou até a não aceitação das contas fraudu
lentas apresentadas por Prefeitos e Governadores de
Estados.

Estes são os argumentos que utilizo no meu
requerimento para a instalação de Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a investigar essas
denúncias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
b SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Luiz Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Max Rosenmann.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Exmo. Sr. Presidente, no
bres membros da Mesa Diretora e líderes das banca
das, ilustres colegas, senhoras e senhores, reporta
gem publicada pelo jornal Gazeta do Povo, de Curiti
ba, no último sábado, revela que o IBAMA está inves
tigando o corte ilegal de madeira no assentamento
Ireno Alves dos Santos, em Rio Bonito do Iguaçu, re
gião centro oeste do Paraná, que possui uma das ma
iores extensões de Mata Atlântica nativa preservada
em área particular do País.
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Segundo o IBAMA, a prática vem ocorrendo há sentados, não produzem nada, e ainda revendem ou
meses e estaria sendo feita por grupos dentro da fa- arrendam irregularmente as áreas tomadas, numa
zenda, que tem cerca de 950 famílias assentadas clara afronta à lei e aos poderes constituídos, zom-
desde 1999. bando da população trabalhadora que mesmo com

Atendendo a uma denúncia da organização muito suor muitas vezes não consegue obter uma
não-governamental Terra de Direitos, de Curitiba, o área·para poder plantar.
IBAMA fez uma operação na semana passada, no as- Reportagem do mesmo jornal paranaense, Ga-
sentamento, com o apoio do INCHA e da Polícia Flo- zela do Povo, da semana passada, mostrou que, dos
restal. 15 mil lotes de assentamentos no Paraná, pelo me-

O chefe do escritório regional do IBAMA em nos 4 mil foram vehdidos ou arrendados irregular-
Cascavel, Valter Gonçalves dos Santos, comprovou a mente. Eternos todos os motivos para acreditar que
retirada e a seleção de madeira do local. Segundo esse quadro não seja diferente no restante do País.
S.Sa., as principais madeiras selecionadas são o ce- Épreciso que seja feita urgentemente uma audi-
dro, angico e peroba, todas madeiras nobres e amea- toria no processo de reforma agrária, que se tem re-
çadas de extinção. velado equivocado, ao alimentar a violência no campo

O IBAMA apurou que o cedro está sendo co- e o desrespeito aos produtores rurais e àqueles que
mercializado com a indústria moveleira. As demais dedicaram suaS vidas àagricultlira e hoje estão sub-
estariam abastecendo as serrarias dos Municípios vi- metidos a um regime de terror e medo por contadas
zinhos. invasões de propriedades produtivas.

Durante a operação, os técnicos não consegui- É fundamental que seja levantada a situação
ram encontrar o assentado Aquiles Soares, a quem a dos assentamentos já feitos, para que não continue-
ONGacusa pelo crime ambiental. Aquiles já foi preso mos a repetir os erros cometidos até agora, pois o que
em 18 de julho passado por corte e comércio de ma- se vê é o Poder Público a reboque de um movimento
deira extraída da reserva legal do assentamento. que muitas vezes t(3m tomado· o comportamento de

O IBAMA calcula que até 30% da madeira nobre quadrilha organizada apenas com o intuito de amea-
da reserva legal já foi retirada do assentamento. Na Ihar lucro fácil.
operação da semana passada, porém, ninguém foi Está na hora de acordarmos para a realidade de
preso ou responsabílizado pelo crime. que o modelo de reforma agrária adotado até aqui no

O IBAMA afirmou apenas que vai encaminhar Brasil está permeado de erros e injustiças, servindo
um ofício ao INCRA informando sobre as irregularida- mais para desestabiliz:ar aqueles que já trabalham e
des ambientais na área, pois considera que cabe ao produzem do que para realmentepromover justiça no
INCRA tomar as providências cabíveis no caso, já campo.
que oassentamento está sob sua jurisdição. Da nossa parte, não descansaremos na defesa

Os assentamentos Ireno Alves dos Santos e dos produtores rurais e agricultores brasileiros que
Marcos Freire são as maiores áreas contínuas de re- realmente estão trabalhando para que este País pos-
forma agrária do Brasil. Elas somam cerca de 29 mil sa bater recordes sucessivos de produtividade agrí-
hectares, com 1.400 famílias. A madeira que está cola, colaborando para equilibrar nossa balança de
sendo retirada ilegalmente faz parte da reserva legal pagamento, aumentar nossas riquezas e promover
estimada em pouco mais de 3 mil hectares. A Polícia concretamente lima maior distribuição de renda com
Florestal já fez várias apreensões de madeira extraí-justiça social·e respeito a quem trabalha.
das ilegalmente da área. Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-

Esse episódio é apenas mais um de uma série vulgação do meu pronunciamento noprograma A Voz
que mostra a degeneração dos chamados movimen- do Brasil.
tos sociais que dizem lutar pela reforma agrária no Muito obrigado.
País mas que, na prática, se estão transformando O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Sem
em grupos organizados para obter lucro fácil, explo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro um im-
rando a omissão das autoridades em relação aos portante ato de apoio e de aplauso, ocorrido hoje,
seus crimes. pelamanhã, no auditório do Espaço Cultural da Casa,

Temos denunciado na tribuna desta Casa as ao Ministro Humberto Costa pela política de saúde
evidênçiasde que grande parte daqueles que se di- que vem implantando no Brasil, seguindo à risca os
zem hoje trabalhadores rurais sem-terra, quando as- princípios do SUSde universalidade, intersetorialida-
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'~ empresa têxtil Matrics, localizada
em Apucarana, no Paraná, há muito tempo
não sabe o que é recessão. É lá que, a cada
mês, são produzidos cinco mil bonés e duas
mil camisetas para um cliente especial: o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST). Estima-se que a receita men
sal com a encomenda seja de R$ 25 mil, re
presentando um faturamento de R$ 300 mil
por ano. 'Eles sempre nos pagaram em dia "
conta Patrícia Uma, responsável pelo aten
dimento ao MST. 'Nunca atrasaram uma fa
tura'. Há oito anos, a Matrics fornece rou
pas, chapéus e bandeiras para os militantes
do movimento. Nenhum cliente da empresa
cresceu tanto em tão pouco tempo. E aquilo
que, no início, despertava uma certa des
confiança nos donos da Matrics, hoje é o
carro-chefe da produção. (. ..)

O MST administra um caixa milionário,
explora o valor da sua marca como poucas
empresas, recolhe vastas contribuições in
ternacionais, vende e exporta seus produ
tos, faz a intermediação financeira nos em
préstimos agrícolas governamentais e treina
intensamente seus quadros profissionais.
Um exemplo é a construção de um centro
de formação em Guararema, São Paulo, ao
custo de R$ 7,4 milhões. Assim como mui
tas multinacionais, o MST também terá sua

42164 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

de e igualdade, sobretudo com serviços de qualidade 'universidade corporativa: batizada como
para a imensa maioria do povo brasileiro. Escola Nacional Florestan Fernandes, em

Parabéns ao Ministro Humberto Costa e ao Pre- homenagem ao sociólogo que inspira o mo-
sidente Lula pelas políticas que estão sendo implan- vimento. Uma outra escola já funciona no
tadas com o apoio de Prefeitos, Deputados de vários Município de Caçador, Santa Catarina. (. ..)
partidos e representantes de entidades da área de Mas de onde vem o dinheiro para
saúde. manter tanta gente em acampamentos, tan-

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o tos quadros internos e promover ocupações
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- em regiões tão remotas? 'Nós não temos
putados, as invasões de propriedade vão num cres- controle sobre o dinheiro, porque é tudo
cendo, tirando a tranqüilidade do campo e agora tam- descentralizado e cada regional recolhe os
bém das cidades. Os sem-terra continuam sem terra e recursos que usa nas suas atividades', ga-
na pobreza nas favelas rurais dos assentamentos de rantiu UH à DINHEIRO. ( ..)
reforma agrária. Entretanto, o MST dá mostras de um Os convênios com o setor público ga-
poder econômico impressionante. rantem R$ 8 milhões. O movimento também

Matéria da revista ISTOÉ Dinheiro, sob o título A recolhe doações da Igreja, de ONGs inter-
Máquina Empresarial do MST, descreve que o "movi- nacionais e cobra 1% de tudo que é produ-
mento dos sem-terra virou uma S.A. Tem R$ 20 mi- zido nos assentamentos. Além disso, há um
Ihões em caixa, explora a marca, exporta e conquista 'pedágio' de 3% sobre a liberação de finan-
mercados". E afirma: ,mo ciamentos agrícolas. (..)

Escrevem os jornalistas e : O dinheiro é usado para pagar salários
dos militantes, para a assistência técnica
dos assentamentos, para a fabricação de
bonés e camisetas e também no treinamen
to dos líderes. Uma escola, de R$ 7,4 mi
lhões, está sendo construída no interior de
São Paulo. (. ..)

Os Sem-Terra têm um amplo aparato
de marketing, com um jornal, uma revista e
várias rádios. Possuem ainda uma destilaria
que produz cachaça e uma agência de turis
mo rural que organiza visitas a assentamen
tos." (. ..)

'DINHEIRO apurou que o MST S.A.
tem quatro grandes fontes de recursos. Uma
das principais é o próprio setor público, es
pecialmente o Governo Federal. Por meio de
convênios com Ministérios como Desenvol
vimento Agrário, Trabalho e Educação, o
movimento tem acesso a verbas próximas a
R$ 8 milhões por ano. São recursos, na mai
oria dos casos, para treinamento e assistên
cia técnica nos assentamentos. Em segundo
lugar, vêm as doações nacionais, da Igreja
Católica progressista, e internacionais. O
MST S.A. conta com enorme simpatia das
ONGs européias e algumas delas, como a
alemã Caritas e a francesa Freres des Hom
mes, estão ajudando a levantar a Escola
Nacional Florestan Fernandes. Cerca de
65% dos R$ 7,4 milhões orçados vêm de
fontes européias. Uma terceira fonte de ren-



Sr. Presidente, o contraste entre o poder eco
nômico do .MST e. a .. situação de penúria dos
sem-terra é esçandaloso, próprio para uma investi
gação de Uma CPI.

Tenho dito.
O SR.. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero expressar minha preocupação com
o acirraméntodosconflitos fundiários na luta pela re
forma agrári~. E não falodemodo geral. Reporto-me
especificamente fos conflitos que ocorrem no meu
Estado, Pema/Tlbuco,.emespecial na Zona da Mata,
que está inserida na história do desenvolvimento bra
sileiro desde que aqui chegaram os primeiros enge
nhos, desQe CJue se iniciou a produção de açúcar no
tempo das capitanias hereditárias.

No final do séculO PElssado, assistimos à derro
cada do PROÃLCOOL, progr~ma que foi implantado
com grandes subsídios governamentais e expandiu a
produção de álcool a terras até antes dedicadas ao
cultivoda agricultura familiar, o qU(7 produziu mais de
sigualdade, mais fome e mais miséria.

Penlàmbuco. foi, •durante muitos anos, o maior
produtor de açúcar.e álcool deste País. Hoje assisti
mos à falência desse imenso parque sucroalcooleiro,
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da. e a cobrança de 1% do que eproduzido com graves conseqüências para os direitos trabalhis-
nos assentamentos. Já existem, organiza- tas, para a arrecadação de impostos, para a promo-
das, 150 cooperativas e agroindústrias Iiga- ção do desenvolvimento, da igualdade e da justiça so-
das ao MST em todo o País. Cada uma fatu- cial no nosso Estado.
ra, em média, R$ 30 mil mensais e algumas Quando me refiro aO acirramento dos conflitos,
fornecem a multinacionais, como a Parmalat quero. den~nciar a. ação de um dos grandes grupos
e. a Ceval. As cooperativas têm uma. receita empresariais do Estado, com investimentos em outras
anual próxima a R$ 54 milhões por ano e o unidades da Federação, o Grupo João Santos, que co-
1% repre~entaR$ 540 mil. Porqltimo, há méça a atacar nos meiosjudiciais a figura qUe todos
ainda um 'pedágio' de 3% cobrado na libera~ nós estimamos e com 9uem nos solidarizamos: o Pa-
ção de empréstimos para a agricultura fami- dreTiago Thorlby, da ComissãoPastoral da Terra.
liar ou para projetos habitàcionais. (...) Essa empresa, nos últimos meses, destacou-se

E,como todaempresa,. o MSTsempre por atitudes contrár.iasaosdireitos dos trabalhadores
prospecta novos mercad?s potenciais. 'Eles nos Engenhosda região da MataNorte, noEstado de
são organizé;J.dos e.pesquisam as melhores Pernambuco, e a consideramos. hoj~ um dos maiores
áreas p~raatuar', aponta Francisco Grazia- inimigos dª just!ça s()cial naregião. Os confl.itos ocor-
no, ex-presidente do Instituto Nacional de ridos no Engenho Prado, acompanhados pela Ouvi-
Colonização e Reforma Agrária, o /NCRA. doria Naciona.1 dolNCRA,pela Procuradoria da Re-
Foi isso que aconteceU, háv~riosanos, pública, pelo MinistérioPúblico Estadual e por toda a
quando oS~m-terraJosé Rainha, recente- opinião pública pernamb~cana,são rnarcasinaceitá-
mente cOf)def)adoàprisão~ foldeslocado do veis dª injustiça eda violência contraos trabalhado-
Espírito Santopwa atuar no Pontal do para~ res rurais, as entidades e todos aqueles que lutam por
napanema, em São Paulo, uma das regiões justiça social no campo, especialmente na Zona da
mais conflawadas doPaís.'Eles podem ser Mata pernambucana.

~~~!11;?o1b~~~ir~eg3fo8~;:t3)organiZa- Estive, ernmais de urna ocasião, nos Municípios
de Nazaré d~ Mata,.!racunhaém e Araçoiaba, e pude
observar aa9ãn firme e combativa da Comissão Pas
toral da Tem:ll, doP~dre Ti€lgo Thorlby, dos sindicalis
tas, da.Deputada G:ça Ribeiro e(:le todns aqueles
que.• se irmanaram n€l defesa da justiça e da reforma
agrária, com os quais me solidarizo integralmente.
Expresso essa preocupação porque a situação é ab
soltltamentecfítiCá.

Anunciaratry-se recentemente nesta Casa proje
tos para a revitali~aç~o do PROÃLCOOL, o que mere
ce um estudo d~taJhado..O que observamos hoje, de
Alagoas ao Rio Gr€lndedo Norte,éque a grande mai
oria das usinas.e. de~tilarias está falida, corrI débitos
que ~omam maisde8~Hhões.São dívidas com a Fa
zenda Publica dosEstad~,como Fisco federal, com
a Previdência, C()ffiOS trabalhadores da usina e do
campo. Essas empr:s~s e~tãoprestes ~Iimpar todos
esses passivos e, aofazerem isso, secredencia.m no
REFIS para, mais uma vez, terem acesso a fundos
públicos;

Trata-se de processo escandaloso de transfe
rência de rendapública pa~a alguns grupos empresa
rias numa região qu: tl')ffiOS maioresíndices de anal
fabetismo e de mortalidadé infantil, o pi~r IDH eas pi
ores condições de.s~meamento~mbiental. Refiro-me
à área litorânea e à Zona da Mata pernambucana.
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Quero, portanto, externar meu repúdio à ação
desse grupo empresarial contra a Comissão Pastoral
da Terra, o Padre Tiago Thorlby e as lideranças dos
assentamentos do Municípios aqui citados. Vamos
testemunhar em solidariedade à Comissão Pastoral
da Terra, ao Padre Tiago, às famílias dos assentados,
aos sindicatos rurais.

Se queremos defender fontes renováveis de
energia, especialmente as ligadas ao setor sucroalco
oleiro, não podemos compactuar com a concessão de
privilégios a sonegadores, que desrespeitam direitos
dos trabalhadores, que sustentaram durante anos a
violência contra os trabalhadores rurais na Zona da
Mata pernambucana. Daí a nossa solidariedade e a
denúncia de que não será com ações repressivas que
elevaremos o nível de desenvolvimento econômico
nem daremos melhores condições de vida ou fare
mos justiça aos trabalhadores da Zona da Mata do
Estado de Pernambuco.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na condição de Deputado do Estado do Rio
de Janeiro, lamento profundamente o fato de a pro
posta do Deputado Virgílio Guimarães não ter corrigi
do a injusta sistemática de tributação do petróleo que
tanto prejudica o Estado do Rio de Janeiro.

Os produtos são tributados pelo ICMS no Esta
do de origem e, quando existe uma operação interes
tadual, são tributados no Estado de origem e de desti
no. No caso do petróleo e da energia elétrica, essa tri
butação se dá exclusivamente no Estado de destino,
o que causa enormes prejuízos aos Estados produto
res, entre os quais o Rio de Janeiro.

O Deputado Virgílio Guimarães estabeleceu
uma regra de transição do sistema de origem para
destino em que reduz um ponto percentual por ano na
direção Sul-Norte e meio percentual na direção Nor
te-Sul nas alíquotas das operações interestaduais.
S.Exa. deveria ter aproveitado para corrigir a sistemá
tica de tributação do petróleo, colocando pelo menos
o adicional de meio ou um ponto percentual ao ano
nas operações interestaduais, para que, no final do
período, quando a transição terminasse, o petróleo e
a energia tivessem proporcionando alguma receita
aos Estados onde são produzidos.

Refiro-me também ao problema da CPMF. Os
contribuintes brasileiros têm sido os grandes prejudi
cados nos últimos anos. A carga fiscal do Brasil pas
sou de 22%, em 1988, para 36%, no ano de 2003. A
participação da carga tributária da União no PIB pas
sou de 7% para 14%. Os grandes prejudicados foram

os contribuintes, que se vêem ameaçados agora com
a CPMF permanente.

O Relator deveria realizar o grande esforço de
pelo menos fazer com que a CPMF fosse provisória,
para que ela não se tornasse definitiva na estrutura
tributária brasileira, o que é um grande retrocesso.

Manifesto também minha preocupação com o
problema do ITR. Já que é um imposto municipal, sua
arrecadação deveria ficar com os Municípios, que já
operam o Imposto Territorial Urbano.

Sr. Presidente, são as observações que faço so
bre o relatório do Deputado Virgílio Guimarães, la
mentando profundamente que o Rio de Janeiro não
tenha sido atendido em sua reivindicação de tributar o
petróleo no Estado de origem.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para

béns a V.Exa., Deputado Francisco Dornelles, Minis
tro que sempre trouxe luz aos debates nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Antonio Nogueira.

O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT-AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em artigo publicado na edição de ontem
do jornal Folha de S.Paulo, no caderno Opinião, intitu
lado Ainda é tempo, os Srs. Cláudio Weber Abramo e
Eduardo Ribeiro Capobianco, respectivamente Se
cretário-Gerai e Presidente da ONG Transparência
Brasil, que, segundo os próprios, é a "única entidade
brasileira dedicada exclusivamente a combater a cor
rupção", nos chamam atenção para o efeito desastro
so deste fenômeno na ineficiência do Estado brasilei
ro, especialmente no que diz respeito ao desenvolvi
mento de ações sociais voltadas para a melhoria da
qualidade de vida de nosso povo.

Não é segredo para ninguém que boa parte do
dinheiro alocado para o desenvolvimento de políticas
públicas, obras e investimentos acabam escorrendo
pelos ralos da corrupção e desaguando nos bolsos de
pessoas inescrupulosas e insensíveis socialmente.
Algumas estimativas dão conta de que cerca de até
30% do dinheiro público não chega a cumprir a sua fi
nalidade e é desviado.

Esse percentual com certeza é desastroso num
país como o nosso, com enormes dificuldades para
conseguir saldo financeiro com vistas a aplicar na
área social, investimentos esses de alta relevância
para o momento em que vivemos.

Entre as várias reflexões que faz o mencionado
artigo, Sr. Presidente, uma delas é altamente relevan
te, qual seja a necessidade de desenvolver ações pre-
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ventivas no sentido de fechar as portas por onde va
zam o dinheiro público, através da ação corrupta.

Afirmam os autores do texto que é evidente a
necessidade de reprimir, mas, sob a perspectiva eco
nômica, prevenir é muito mais eficiente. Para reduzir
as perdas econômicas ocasionadas pela corrupção é
necessário atacar as oportunidades que propiciam o
arbítrio dos agentes públicos que agem em conluio
com·os interesses privados beneficiados.

Essa constatação é altamente pertinente e eu
acrescentaria ainda, como forma de melhorar o com
bate à corrupção, dentro da diretriz preventiva, a am
pliação dos espaços à participação popular, trazendo
a população para os conselhosfiscalizatórios e dan
do-lhes voz efetiva nas conseqüentes ações.

Nessa linha, desde que assumi meu mandato,
em fevereiro deste ano, venho defendendo, por exem
plo, que as emendas parlamentares a que todos nós,
Deputados Federais, temos direito de apresentar de
vamser discutidas junto à comunidade, que é a maior
interessada. E vou além: que no processo de execu
ção das obras definidas, a comunidade auxilie efetiva
mente no processo de fiscalização. A esse processo
denomino de Emenda Participativa, e acho que se
constitui um avanço importante no sentido de deixar
cada vez mais transparentes as ações do Estado bra
sileiro.

Era o que tinha a dizer.
ASRA. ZEllNDA NOVAES (PFl-BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o álcool é a principal droga psicoativa utiliza
da no mundo. Depois das doenças cardíacas e do
câncer, o alcoolismo é o terceiro maior problema de
saúde nos EUA. São conseqüências freqüentes do al
coolismo anerações orgânicas devido à alimentação
e higiene inadequadas, como hipovitaminoses, cirro
se hepática e. neuropatias, entre o total de 350 doen
ças físicas e·psíquicas.

O alcoolismo, que atinge pelo menos um em
cada dez brasileiros, é responsável por quase 70%
dos casos de dependências químicas.

Os dados nadonais sobre o uso de drogas entre
estudantes de escolas públicas de 10 Capitais brasi
leiras coletados pelo Centro Brasileiro de Informa
ções sobre Drogas Psicoativas, no final da década de
80, confirmaVam queo álcool é a droga mais consu
mida entre os estudantes, causando problemas cor
relaeionadosa urna história de dificuldades escola
res, cOllloo abandono, a alta quantidade de faltas e a
delinqüência.

• 1

Tal qual o fumo, que atinge terceiros, os chama
dos fumantes passivos, o álcool é um mal quiçá pior.
As conseqüências do consumo do álcool, além dos
problemas de saúde para quem o ingere, incluem dis
túrbios de comportamento, uma conseqüência dos
efeitos farmacodinâmicos da droga que transcendem
a pessoa do consumidor.

Aliás, fazemos questão de registrar que há mui
to percebemos que há maior preocupação e mais
campanhas contra o fumo do que contra o álcool.

O álcool comporta-se como um depressor do
sistema nervoso central. A capacidade de julgamento
é inicialmente perturbada, a fala torna-se indistinta,
os reflexos, lentos, e a personalidade sofre aneração,
incluindo tendência a discussão, melancolia, irritabili
dade, euforia, desibinição sodal e outras alterações
que, infelizmente, em muitos casos, culminam em vio
lência.

E é justamente sobre a relação entre o álcool e a
violência que nos reportaremos nesta ocasião, mes
mo porque, neste dia, esta Casa realiza o seminário
Alcoolismo e Violência, por iniciativa da Comissão de
Seguridade Social e Família.

Estudos sobre o alcoolismo e a violência já são
feitos há anos no Brasil.

Durante o carnaval do ano de. 1997, o RAIO
(Instituto Recife de Atenção .Integral às Dependênci
as) realizou uma peSquisa que revelou que 80,2% das
pessoas vítimas de Violência - acidentes de trânsito e
confronto com armas ele fogo.e brancas -, nos quatro
dias da festa, a maioria jovens, haviam consumido be
bidas alcoólicas.

O uso da bebida alcoólica relacionado ao trânsi
to foi objeto de trabalho realizado nos anos 90, no
Estado da Bahia, pelo~EPAD(Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas), referência
nacional napesquisa e prevençãoàs drogas, consta
tando que "80% (oitenta por cento) dos acidentes de
trânsito ocorreram com pessoas que estavam alcoo/i
zadas". A média nacional é de 50%.

Tratando-sede violência intrafamiliar,os dados
também são assustadores. O CEBHID (Centro Brasi
leiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas)
apresentou neste ano o primeiro estudo que analisa a
associação entre a violência· intrafâmiliar e o uso de
drogas.

Os dados apont~.mque52% dos autores de vio
lência no lar haviam consumido álcool. Uma percen
tagem semelhante à de outros países, o que demons
tra o quanto o serhümano está sujeito a esse mal, in
dependentemente da sociedade em que vive.
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Merece acompanhamento e estudo sério e pro
fundo por parte das autoridades estaduais e federais
- considerando-se que os Estados e a União são de
tentores dos poderes públicos mais ligados à segu
rança pública - a chamada lei seca, medida que vem
sendo tomada atualmente por algumas Prefeituras
municipais visando restringir o horário de funciona
mento dos pontos de venda de bebidas alcoólicas e
que vem apresentando resultados positivos, como a
diminuição no número de crimes contra a vida.

Bom ressaltar que exames feitos em 20 mil ca
dáveres nos Institutos Médicos Legais de todo o Bra
sil constataram que 95% dos corpos tinham álcool
no sangue.

Também precisamos, urgentemente, de medidas
que restrinjam o espaço que as propagandas de bebi
das alcoólicas ocupam na mídia, geralmente no horá
rio nobre. Esse tipo de publicidade é freqüentemente
relacionado ao prazer, ao sucesso, ao companheiris
mo e a um ambiente tranqüilo. Mas, infelizmente, não é
isso que os dados aqui apresentados retratam.

Achamos que os rótulos de bebidas alcoólicas
deveriam apresentar, tais como os de cigarro, frases e
imagens relacionadas aos prejuízos do consumo do
álcool. Inclusive, quando Deputada Estadual, apre
sentamos proposição neste sentido.

Finalizando, desejamos que o seminário que
ora se realiza nesta Casa seja um instrumento para a
mudança nesse quadro de violência que assola o
País.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em diferentes oportunidades, temos alerta
do para o risco que se impõe à democracia brasileira
a condução do processo de reforma agrária de forma
excludente, na observação de interesses isolados de
um grupo envolvido na questão, em detrimento do
diálogo e do debate que envolva todos os lados do
problema fundiário nacional.

Neste sentido, entendemos que o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva possui não apenas a legitimi
dade que seu mandato lhe aufere, mas também a
vontade e a determinação para conduzir a reforma
agrária com equilíbrio e senso crítico, impondo atitu
de que promova a paz e a justiça social no campo,
preservando tanto a defesa dos direitos dos trabalha
dores quanto dos proprietários e produtores rurais.

Volto a abordar este tema no instante em que o
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosset
to, anuncia a saída do geógrafo Marcelo Resende da
presidência do Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária (INCRA) e divulga a nomeação do
economista Rolf Hackbart para o exercício da função,
com a intenção, segundo o Governo Federal, de pro
mover ajustes de sintonia na condução da reforma
agrária.

Não estamos aqui para tecer críticas a quem
sai, mas reiterar que na condição de Deputado Fede
ral eleito pelo interior do Estado do Rio de Janeiro te
nho largo contato com produtores rurais e mesmo
com representantes de trabalhadores e de famílias
assentadas, quenão aprovavam a forma como estava
sendo operada a discussão da questão fundiária. E,
de mais a mais, contra fatos não há argumentos: sob
a gestão do INCRA no Governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a sociedade viu acirrar o conflito
no campo, ao ponto de termos registrado 171 inva
sões de terra nos últimos oito meses.

Os conflitos nasceram, em grande parte, da ina
bilidade do INCRA para atuar como instrumento de
diálogo, de aproximação entre os interesses dos em
presários rurais e dos movimentos de trabalhadores
sem terra, colocando o Governo Federal como árbitro
de uma situação que, considero, pode e deve ser tra
tada como de estratégia nacional, de relevância prio
ritária inquestionável.

Anima-nos saber que o novo Presidente do
INCRA, Sr. Hackbart, predispôs-se publicamente a
tratar a reforma agrária dentro de uma linha de racio
cínio mais democrática do que a que vigia anterior
mente. Torcemos para que a experiência do novo ges
tor do INCRA atue nestesentido, na medida em que o
Sr. Hackbart chegou a dirigir o Banco Regional de De
senvolvimento do Extremo Sul, lidando diretamente
com produtores, proprietários e trabalhadores rurais.

Como Deputado possuidor de fortes ligações
com o interior fluminense, com Municípios eminente
mente de vocação agrícola, posso relatar os prejuízos
que a economia do Estado do Rio de Janeiro acumula
por força de um equivocado processo de partidariza
ção da reforma agrária, em que as invasões de terras
produtivas não são evitadas, não são combatidas pe
los instrumentos de amparo institucional do Governo
Federal, com este ainda fornecendo apoio para que
estas ocorram, em franco desrespeito a preceitos as
segurados pela Carta Magna do País.

Mantenho fidelidade ao pensamento de que o
Governo Federal deve abrir frentes de diálogo, mas
firmar limites para as invasões de terras produtivas,
ocupação de prédios públicos, práticas infelizmente
comuns à cartilha do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra - MST. Mais do que isso, é preciso
que o Governo Federal propicie condições ao peque-

-~~----- --------------------
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no e médio produtor para que possam dar uso pleno Para os programas de transferência de renda,
às suas propriedades e contribuir para o fortalecimen- tais como Bolsa-Escola e Bolsa-Alimentação, serão
to da economia brasileira. destinados R$ 5,3 bilhões, 1 bilhão de reais superior

O cidadão brasileiro espera que o Presidente ao previstopara investimento este ano. Como ospro-
Luiz Inácio Lula da Silva materialize seus projetos gramas estão sendo unificados, para que se tenha
para a a!;j.ricultura brasileira; espera que o. Governo uma maior eficiência no atendimento à população ca-
Federal seja capaz de iniciar a implementação de pro- rente, as verbas serão distribuídas entre os Ministéri-
grama~ de apoio àprodução rural, contribuindo com os. da Saúde, Educação e Assistência Social. Com a
gestos positivospara multiplica.ras ações, o esforço unificação dos prO!;jrarnas, o Ministério Extraordinário
do homem do campo, do proprietário de terras que de Segurança Alimentar (MESA), responsável pelo
encara a atividade não só como uma fonte de renda, ProgramaFomeZero, irá receberuma verba Inferior à
mas comO uma prática.nobre, que tanta riqu~za gera deste ano, pois o Cartão Alimentação,.que receberá
para o Brasil e que tanto mais ainda pode fazer. em 2003 o total de R$1 ,2 bilhão, passará a fazer par-

Era.• o que tinhaél dizer. te .do. programa integrado. No entanto,. é importante
. . relacionar não a variação do orçamento d() MESA,

aSR. VIGNA.TTI(PT-SC. Pronuncia0 segUInte entre 2003e 2004, mas sim o total das ações relacio-
discurso.) - Sr. Presidente, Sras~ e Srs. Deputados, o nadas à políticadesegurança alimentar edecombate
motivo.qu~ nos traz à tribura neste dia é relatar os va- à fome do Governo Federal, coordenadas por esse
lores das verbas destinadas pelo Governo Lula para a Ministério, que sãomultissetoriais.
áreasopialpoano que vem. Reforçamos queo Orça- Os recursos alocados no MESA, da ordem de
mento de 2004 t~rá mélis recursos naárea social. R$ 41 Omilhões, serão destinados a ações estruturais

O Orçamepto do Goyerno Federal para 2004 do Program~F()rné Zero,. como a aquisição.de ali-
garante um investimentona. área. social de.R$ 42,37 rnento~ daagrisultura familiar, capacitação de !;jesto-
bilhões. O valor é 13$ 7bilhões superIor a~ destinado res, operacio?alização de estoques estratégicos de
para este.ano.•O volum.e •maior .de. recursosJoi desti- segurançaalim~ntar, .apoio à •• condição so~ioeconô-
nado aosMini~térios da Saúde ~. Edu~çâo, cujas mic~ das farnílias,apoio~ .instalação .de bancos de
verbasprevistasPElra()próximoano~o de R$29 bi- a'im~ntos,apoi~àprodu~ão dea.Hmentos para0 au-
Ihõe~ Ej~$.7,8 bilhões, resRElctivél~~nte .•Consid~ran- toconSPrTl0,·f~l1l1aç~o ••. d~ •. .consórcios de segurança
do as de~pesasglobéli~;(~bri~atóri~? e discrici~>nári- alimenta.r .edesenv~lvimento local.
as)daá~ea.?()cia', no ()rçarTle~to de 2004 estáprevis- OutrarnetaasercumWida é a da reforma agrá-
to urntot~1 d~. R$ 69,9 bilhões, valor 16,3% superior ria. Osrecursos orçame~t~riosgara.ntem que a meta
ao destinad9.par~estéano. de as~e~ta.r60.miLfamílias no campo será cumprida

O qrçamemopara o próximo a~o é o primeiro até o finaldeg004. OorçÇlrn~nt~doiNGRA é suficien-
construícJono G9verno Lula e, maisuma vez, reafir- te paraassertar25.10l3famílías.As outras 35 mil se-
ma o..~()rnprorni~~() C()m a área. social. Do total das rão at~ndidasqóm terra.spúblicas, devolutas, áreas
despesas .orçam~ntáriasprevistas .• para o próximo cedidas porEstado?e. MUf1icípiose áreas. arrecada-
ano,. 59,5:30locorresp8ndem aos gastos c9m a área das porme;icrdedçiçãoempagarnento (dívidas com o
social.. E?ta d~~tiração é~uperior .~ prevista.para Govern9pagas comterre~os); entre outros.
2003. e2.0~2, quan?<,)Ois percentuais de investimento Qostaríam()sdeenum~rar ()ytros. investimentos
da área. ?ocial correspoaderam, respectivamente, a previstosno Orça.mento~9uetambémbeneficiarão a
58,8%e9V~2~.~á~~espesas!;jlob~is do orçamento área. social,à rneqiqa9Ueofe;recr:lm infra-estrutura
executaclo,Yal~r(~saltar q~e o investimento na área necessári?1.para m~lhorarapondição.de .• vida dos ci-
social nã() pode serco~tábilizadosomentepelo mon- dadãos. O$~n7ament()b~~ic9,q~einplui obras de
tante. des!irado?t~. d~sp~sa~ discricionárias (aquele abastecimentodeé;Í.~ua,e$got() ~<:tnit~rio e resíduos
dinhelr() q~eoq()vem() pOti6 !;jasta.r livremente}. Ele sólidos, rece~r:lráre9ur$O~çJa grdli!T qe R$ 1A bilhão,
deveserç~lc4Ia~o~partir das despesasgl9bais, nas em div~rséls localicfade;sd9flars.p~raa. habitaç~o po-
quais e~t~:0.incl~íd9s.alérry das discricionárias, os pular,~lém dosrecu~so~ g9 FGT~útiUz~dos para o fi-
gastoS99rpop~9am~ntoqeaborosalaria.!' a com- nanciamento~~bitacional •.... s~rã8 destinadot, no
plementaç?od() Fqll?otJe fy1anutenção eDe$envolvi- Orçam7ntodlil Uni~~,fl$.i~~7rnilh~es, o.que inclui o
ment?do·~nsin() F).In~all1entale.de Valorização do programade~ub$í~iq ~.h~~jta9ã?qe interesse s()cial,
Ma9jst~ri~.,(~U~~EF},seguro-de~emprego, entre ou- que coptarácom ~~~50Il1i'hge$'Parlilquesejaes-
tros subsíCJioscQm forte conotação sociaL tendida a oferta de energia às comunidades isoladas,

ImlFT
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estão previstos R$ 61,5 milhões, e R$ 103 milhões
serão destinados à construçãode barragens e aduto
ras, principalmente no semi-árido nordestino.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu
nicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Brasil é hoje um país que opera um nível
médio de desenvolvimento econômico, com terríveis
desigualdades regionais e sociais. Possui áreas de ex
celência, movidas com mão-de-obra altamente qualifi
cada e tecnologia de ponta, mas também apresenta
áreas de extrema pobreza e atraso produtivo. Eis aí um
bom motivo para se repensar as formas tradicionais de
administração e de governança, a começar por uma
política fiscal mais justa, mais eficiente e em sintonia
com as mudanças que ocorrem no mundo.

A União, especialmente governos anteriores,
tem encaminhado muitas propostas genéricas, pelas
quais nem se tem empenhado. Hoje não está tão dife
rente. Parece não haver muito interesse em cortar
suas receitas. Visão não muito inteligente, uma vez
que uma redução nas receitas da União, com uma re
forma substancial, implicará maior redução de seus
encargos. A intenção declarada dessas mudanças tó
picas é tão-somente fazer caixa e cobrir despesas,
sem resolver definitivamente o problema tributário na
cional, elevando a carga tributária que já anda na
casa de 36% do Produto Interno Bruto (PIB).

Após a promulgação da Constituição de 1988,
foram criadas 3 contribuições especiais com grande
capacidade arrecadatória: a Contribuição para Finan
ciamento da Seguridade Social (COFINS), a Contri
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Con
tribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF), geradoras de uma receita de mais de 100 bi
lhões de reais, em 2002, e que passaram a responder
por mais de 43% das receitas tributárias cobradas
pelo Governo Federal. Há muito é consenso que es
sas contribuições sejam extintas, mas o Executivo Fe
deral nunca aceitou extinguir essas fontes de receita,
a não ser que apareçam outras que as substituam,
por uma simples, mas perversa razão: enquanto ou
tros impostos apresentam receitas estáveis e até de
crescentes em termos percentuais em relação ao
PIB, como tem ocorrido com o Imposto sobre a Ren
da, as contribuições oferecem crescimento em suas
receitas, em termos relativo e também absoluto. Com
isso se quer mostrar o papel centralizador que o Go
verno Federal exerce e vem aumentando ainda mais

com as sucessivas modificações no modelo tributário,
sempre visando aumentar suas receitas tributárias.

Chegou a hora de se fazer uma reforma tributá
ria verdadeira neste País. Uma reforma que mude a
visão já consagrada de que todos têm de sair ganhan
do, sem qualquer concessão. Temos de abandonar de
uma vez por todas aquela que ficou conhecida como
"lei de Gerson", que ensina a levar vantagem em tudo.
Já ficou mais do que provado que reformas tópicas ou
minirreformas empreendidas por iniciativado Executi
vo Federal só pioram o sistema saído da Constituição
de 88. Do jeito que o sistema tributário está, ao prime
iro sinal de crise em qualquer lugar do mundo, fica a
economia brasileira exposta aos seus efeitos pelo
precário equilíbrio dos nossos indicadores macroeco
nômicos.

Agrava ainda mais a situação, o fato de a refor
ma tributária enviada ao Congresso ter sido elabora
da de modo equivocado. Ela legitima e perpetua o tra
tamento injusto e diferenciado que a União tem dis
pensado às regiões geográficas do País, gerando, li
teralmente, a maior desigualdade regional do mundo.
É necessário fazer uma reforma tributária em que nin
guém saia ganhando nem perdendo. Do modo como
as coisas vêm sendo conduzidas, há evidências de
que esse objetivo não será alcançado. Pelo contrário.
As regiões ricas vão ganhar ainda mais e as pobres
vão ficar mais pobres.

Além dos problemas regionais, é necessário
também uma reforma em que não haja aumento da
carga tributária, que acabe com a cumulatividade tri
butária e atenue ou elimine definitivamente asgran
des desigualdades regionais. Em 1970, as despesas
da União na Região Nordeste correspondiam a
15,4% das receitas. Em 1985, foram para 8,5%. Em
1999, caíram para 7,2%, e hoje estão abaixo dos 7%.
Nem é preciso dizer que as Regiões Sul e Sudeste,
particularmente o Estado de São Paulo, foram os mai
ores beneficiados. No Sudeste e no Sul do Brasil es
tão concentrados 51 % dos incentivos fiscais, enquan
to no Nordeste esses percentuais são de apenas 9%,
num flagrante exemplo de inversão de prioridades.

Estamos, portanto, diante de oportunidade ím
par de efetuar uma reforma séria, complexa, para
chegar a uma reforma do modelo tributário, que aten
da aos interesses da sociedade e do Estado. A refor
ma precisa ser feita, apontando para a necessidade
de o País crescer não só econômica, mas sobretudo
socialmente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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o SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não há oportunidade em que, desta
tribuna, deixemos de manifestar o orgulho de sermos
representantes dopovo doEstado de Mato Grosso do
Sul. Hoje não será diferente, sendo desta feita o ponto
centralo que nosso Estado tem melhor e mais caro a
oferecer: sua terra.

Mato Grosso do Sul é abençoado pela força divi
na, que lhe concedeu o dom da fertilidade e da abun
dância. Não bastasse, fez com que em seu chão pi
sasse umpovo honesto e trabalhador, com capacida
de produtiva de fazer inveja às mais avançadas na
ções do mundo.

Novas fronteiras agrícolas germinam em nosso
solo generoso, como a região doCone Sul, cuja força
da agricultura atraí cooperativas, empresas de todo o
Brasil, gerando empregos e a conseqüente espetacu
lar expansão do agronegócio emMato Grosso do Sul,
vetor que impulsiona verticalmente a economia local
e nacional. Nossos celeiros abarrotados serão o car
rasco da fome no Brasil.

Conspirar contra oessa verdade é atentar contra
a sociedadeosul-mato-grossense, cujo desenvolvi
mento vertiginoso não aceitaremos que seja aviltado.

A~ra faço um adendo de maneira que, a partir
desse ponto, algo fique bastante marcado: somos o
Partido Popular Socialista, herdeiros do PCB,'versão
moderna ee\toluídade socialismo e, por isso, contu
mazes defensores deuma reforma agrária justa e de
mocrática. Essa formação nos leva a crer que não há
justiça social, não há democracia, não há reforma
agrária que se alicerce no desrespeito às leis e às ins
tituições. Não se, fazr~forma agrária destronando a
paz social, que haverá de imperar, pela força, pelo in
teress~ deqlJai~quer grupos, por mais legítimos se
jam. Aliás, a violência é o sepulcro das legitimidades.

Organizações como o Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra, que tomam atitudes desairo
sas à sociedade, ainda podem argumeiltar ointeres
se de grupo. Lidar com essa situação exige alto grau
de parcimônia. Porém, quando o desrespeito às insti
tuições dem?cráticas parte de um ente público, colo
camos. de lado a tolerância e protestamos de forma
veemente.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
tem não só o dever mas a obrigação, já que falha em
tantos setores, de demonstrar respeito ao que é de
terminado em sentenças e decisões judiciais. Ofen
der o JUdiciário é o máximo do desdém que se pode
impingir a urna comunidade. Não dar efetivo cumpri-

mento a uma decisão da Justiça é pregar o caos soci
al, é incitar desordem e violência.

Não podemos aceitar que as reintegrações con
cedidas pela Justiça Estadual sejam solenemente ig
noradas ou sequer proteladas, como vem ocorrendo.

Ressalte-se que o MST, que sempre teve por
lema Ocupar, resistir e produzir, focando sua ação na
ocupação de terras improdutivas, parece agora mu
darsua orientação, passando a promover invasão de
terras produtivas, posição assumida por seus coorde
nadores no caso da invasãoda Fazenda Coimbra 3M,
no Município de Itaporã, em Mato Grosso do Sul.

Não entendemos e não aceitamos essa mudan
ça de vertente do MST, que somente faz constranger
e afastar os setores da sociedade que historicamente
apoiam ou se solidarizam com suas até então legíti
mas ações. A nosso ver o MST comete um lamentável
equívoco, que lhe causa profundo desgaste.

De outro lado, como olenha na fogueira, a irres
ponsabilidade do Poder Público chega às raias da in
sensatez. Nesternomentodelicado de tensão pelo
qual passa a questão fundiária no Br~sil, com confli
tos,eclodindo •a todo momento, especialmente em
Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Doura
dos, segundo 00 ma1ériaveiculada, na imprensa
sul-mato-grossense, compra e distribui às escolas da
rede publica municipal material ode divulgação do
MST. Aqui, caros colegas, não estàemjogo a questão
ideológica. Não importa o conteúdo desse material, o
fato é que é insensato uma entidade pública promover
sua distribuição exatamente quando os ,ânimos de
trabalhadores e prQprietáriosestão exaltados, refle
tindo-se na inquietl:lçãode toda a sodedade., Esse é o
tipo de serviço públicoque 'E!- Prefeitura de Dourados
melhor presta: inqui~taçãosociaL

Pedimos ao MST que volte a buscar um centro
de coerência e razoabilidade em suas ações.

Exigimos.das ,autoridades públicas da .Prefeftura
Municipal' de Dourados e do Governo do Estado de
Mato Grosso do Sulque retomem a maturidade e a já
perdida responsabilidadena manutenção da paz social.

Cobramos do Governo Federal agilidade e fir
meza na condução da necessária reforma agrária
no País.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
É notória e já foi por nós asseverada a demanda

crescente do sistema penitenciário.do Estado de Mato
Grosso do Sul, especialmente em razão do corredor do
tráficooe daatuação irrepreensível das Polícias Federal
e Rodoviária Federal de nossa juriSdição. Esse fato faz
com que o Ministério da Justiça invistana melhoria das
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instalações físicas de nossos presídios, através de con
vênios para a ampliação e construção de unidades do
sistema penitenciário sediado no Estado.

Ocorre que remonta ao final do ano passado o re
sultado da auditoria promovida pelo Tribunal de Contas
da União onde são apontadas inúmeras irregularida
des, entre as quais a falta de licenças ambientais, o que,
no chamado Estado do Pantanal, é inaceitável.

Na seqüência das irregularidades, foi observada a
contratação, à revelia do Departamento Penitenciário
Nacional do Ministério da Justiça, da construção do
Presídio de Segurança Máxima de Naviraí, com o valor
de R$ 3.967.569,93 (três milhões, novecentos e ses
senta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
noventa e três centavos), acima da dotação orçamentá
ria, que era de R$ 2.860.048,74 (dois milhões, oitocen
tos e sessenta mil, quarenta e oito reais e setenta e qua
tro centavos). Desta forma, a obra contratada difere do
projeto básicoaprovado no plano de trabalho do convê
nio. Ademais, e não menos grave, o Governo do Estado
não comprovou a existência de recursos próprios para
complementar a execução do empreendimento, contra
riando a Lei n° 8.666, de 1993.

Seguem dados do relatório da auditoria do TCU,
na construção do presídio no Município de Três Lago
as, ocorreram mudanças do local da obra e do tipo de
construção, de convencional para pré-moldado, e ain
da foram simplesmente esquecidas a pavimentação
do acesso ao presídio e a construção de suas unida
des de administração, tudo isso após ter sido assina
do o convênio.

As tentativas de justificação das irregularidades
foram, segundo o TCU, frustradas, mesmo porque vá
rias atitudes do Governo do Estado foram tomadas à
revelia do Departamento Penitenciário Nacional do
Ministério da Justiça - DEPENlMJ, que as declarou
desnecessárias.

Em julgamento, o TCU exigiu que as irregulari
dades fossem imediatamente sanadas, e aplicou mui
ta aos que considerou responsáveis pelas mesmas.

A malversação de recursos públicos, que pode
riam ser utilizados para minorar um dos principais
problemas da sociedade local e mesmo nacional, o
sistema penitenciário, demonstra uma total falta de
comprometimento e respeito para com os crescentes
sacrifícios do contribuinte.

A irresponsabilidade e a falta de planejamento 
para não dizer falta de competência - dos gestores
públicos de Mato Grosso do Sul retardam e impedem
as ações do Ministério da Justiça na tentativa de dar
uma resposta ao problema carcerário brasileiro.

Neste ato, encaminhamos requerimento de in
formações ao Tribunal de Contas da União a ao Minis
tério da Justiça no sentido de manter-nos cientes
acerca das providências que vêm sendo tomadas
pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul na
solução dessas pendências. No mesmo diapasão, pe
dimos que intervenha nesse caso, uma vez que al
cança suas atribuições, a Comissão Mista do Orça
mento desta Casa de Leis.

Estamos atentos na fiscalização de ações de
gestores públicos estaduais para o correto emprego
dos sacrificados recursos federais; que assumam
suas responsabilidades para com as multas e a regu
larização dos problemas apontados e comprovados
pelo Tribunal de Contas da União.

Aqui, na esfera federal de poder, recebemos
inequívocas demonstrações de respeito ao contribu
inte pelas autoridades públicas..Não permitiremos
que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul rom
pa com essa saudável e democrática relação.

Gratos pela atenção.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o jornal O Globo, de 17 de agosto, publicou ma
téria bastante interessante sobre a intenção do Go
verno Federal de eliminar a cobrança do Imposto so
bre Produtos Industrializados -IPI na compra de má
quinas e equipamentos. Seria uma maneira de ajudar
aquase todos os setores desse segmento, contribuin
do de forma efetiva para alavancar a política industrial
do Governo.

Como bem frisou o Secretário de Desenvolvi
mento da Produção do Ministério do Desenvolvimen
to, Indústria e Comércio Exterior, Sr. Carlos Gastaldo
ni, essa extraordinária medida que está sendo estu
dada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve
impulsionar a indústria nacional e o comércio exterior,
porque irá desonerar investimentos que as nossas
empresas nacionais e até mesmo as multinacionais
fazem para expandir a produção no País.

Sabemos perfeitamente, Sr. Presidente, que o
benefíciopode provocar uma grita geral dos Governa
dores e Prefeitos, por conta da perda de pelo menos
57% dos cerca de R$ 3 bilhões anuais que o Governo
Federal deixaria de recolher aos cofres públicos. Mas
em compensação o inevitável reaquecimento da pro
dução acabaria aumentando as receitas obtidas em
outros produtos, engordando a arrecadação de tribu
tos tais como o ICMS, o PIS, a COFINS e o Imposto
de Importação.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42173

Por que torcemos tanto para que essa iniciativa
do Governo dê certo? Porque queremos também que
o Presidente Lula olhe da mesma forma e com o mes
mo carinho para.aindústria petroquímica, que preci
sa, definitivamente, consolidar-se no País, sobretudo
agora,impl.llsionada que será pela chegada do Pólo
Gás-Químico,. em Duque de Caxias, na minha queri·
da Baixada Fluminense.

Trata-se, Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,
do maior. investimento. já verificado. nos últimos 25
anos no.Estado do.Rio de Janeiro e que está consu
mindo cerca de 1 bilhão de dólares. Daí defenderm?s
um envolvimento maiordo Governo Federal, que não
só deve como tarnbémprecisaapostar toqasas car
tas nessé megaempreendimento. Uma da$ maneiras
de ajuda, por exemplo, ~eria colocara PETROBRAS
como investidora e orientadora do setor, atr~",és da
PETROQUISA, conforme já sugeriu.o Secretário de
Energia do Estado do.Rio de Jariéiro, Wagner Victer.

Previsto para entr~r em funcionamento já nose
gundo semestre do ano que vem' o Pólo Gás-Quími
co deveráproduzir500miltoneladas de polímeros
matéria-prima usada na produçã?de plástico-, atra
indo ainda para aregião, nos pró~imos 5 anos, cerca
de 50 novas empn~sasque con1eccionam embala
gem;,filmes~ ~desiv?s, sacos, tampa~, utensíli?sdo
mésticose estrut~rasde aparelhos eletroeletrônicos
e eletrodomésticos.

~elo menos pOr parte do Governo fluminense já
existemrnanifest~ções de apoio. Temos informações de
que a Govern~doraHosinha Matheus,.por exemplo, •. es
taria encaminhando à Assembléia Legislativa mensa
gemdê lêideinqe~tivosfiscais,sobretudo paraas em
preSéls que desejamse instalar naBaixada Sluminense.
Fala-se qU13 já éxistem cerca de .12 mil candidatas ao in
centivo fi~a1!oque sinaliza a possível geração de pelo
menos 30 mil novo~postos de trabalho.

Sab~mosqueo G?verno do Presidente Lula de
fende·~incl~sãqdemetas soci~is no seu projeto de
polític~. in8.lJ~ri~1 ,até porqu~.uma. de suas maiores
preocupações é ••~ imediata redu9ão das desigualda
des .s?Ciai~ ..O .. Presid~nteLula defende, portanto, o
desenvo~irn13nto econômico e social sustentado, ca
paz devia;bniz~romercado interno forte, tendo em
contrapartid~a geraçãodeempr~gos, a.ocupação e
a renda; Gom? ??~~eqü~~cia,digamos assim, de um
proces~o?ede~envolvimento produtivo, conforme
bem assil)~l?u??ecretárioGastaldoni.

()~empr~~rios ~nv?lvidos com o projeto do
Pólo Gá~~ClLJfmicode D~quedeCl:lXias estãoapos
tando n~aj~da. do. Governo Federal.• Até porque,
como bem disse ° ex-Presidente do Sindicato da

l_I

Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Ja
neiro, Sr. Gilberto Jaramillo, depois de encolher em
passado recente, o setor temexcelentes perspectivas
em virtude do empenho do Governo EstaduaL Resta,
portanto, a mãozinha que, com certeza, será dada
pelo Governo Federal, visto que se a economia do
País crescer entre 4%e 5%,.0 mercado das petroquí
micas poderá crescer de 8% a 10%.

Não devemos esquecer que o Estado do Rio de
Janeirojáesteve.pr~ticamente.alijadodo processo de
desenvolvimento dessa indústria,embora. ~eja um
centro produtor d13 .matéria-prima eo primeiro consu
midorpetroqufmico. Por isso mesmo,quero fazer mi
nhaas súpli~as do Secretário de Energia doHio de
Janeiro, no sentido de que o Governo Federal defina
deforma clara uma política.para a industria petroquí
mica e de plástico, estabelecendo inclusive a que Mi
nistério o setor deverá ficar subordinado.

Depositamos no.alto espíritopublico. do Exmo.
Sr. Presidented~Hepúbli?a,Luiz InácioLulada Silva,
as no~sas esp~ranças,ce~odequeS.Exa. não irá
nosfaItar.. É este o sentimento que domina a cons
ciência.do .eleitoradolluminense que votou maciça
mente no Presidente Lula.

~uito obri~do.

O SR. LUCIANOZICA (PT-SR Sem revisão do
orador.) -Sr.Prêsidente,Sras. eSrs. Deputados, hoje
ocupo a tribunamuitp preoGupadoe.ao mesmo tempo
muitotri~te com o deb~te em torno da adulteração e
dasfraydes nos cqmb~stíveis,Fui surpreendido, jun
tamente com ~ CiPldestaCasa que investiga a ques
tão, cpm urna P?rtaria\.assinada pelo Diretor-Geral da
AgênciflNacjonal. do. P(;Jtróleo, autorizando a empresa
Golfo~rasil ~etró!eoUda. aatuar como formulador de
gasolira no BrasiL

fara quem naosaoe,a referida empresa, sob as
maisdiversas p~fsonalidades jurídicas adotadas pelo
mesmo grupo f~miliar, constitui-se no maior adultera
dor de combusiíveis do Brasil. Trata-se de empresa
que n~() cOmpra uma; ú.nica gota de gasolina da
PETROBRAS ou de gua;lquer outra refinaria legal
mente constituída e vendernais de2 bilhões de litros
de gasolina por di~nomercado brasileiro. O pior é
que afigura ?o formllladortemsido objeto dequestio
namen!? permanente pelo Ministério de Minas e
Energi~ e pela CPL

Som muita preocUpação, relato a .este Plenário
que,~o di~30dejaneirode 2003,recebi em meu ga
binete.o Sr. Sebastião do Rêgo Barros, Diretor-Geral
da ANR a pedido.dele, paraconversarmossobre a si
tuação do mercado de combustíveis. Alertei-o quanto
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à figura do formulador. Disse-lhe, naquele momento,
que se até o primeiro dia desta Legislatura a ANP não
revogar a Portaria n° 316, que cria a figura do formula
dor, algo espúrio e descabido para um mercado como
o brasileiro, entrarei com um decreto legislativo, a fim
de revogá-Ia, já que ela contraria o interesse nacional.
S.Sa. concordou comigo sobre a inconveniência da
portaria. Naquela data, assumiu o compromisso de
que até o dia 15 de fevereiro de 2003 ele a revogaria
porque seria um desgaste esta Casa fazê-lo.

Infeliz e inexplicavelmente, apesar da pressão
do Ministério de Minas e Energia, essa portaria só foi
suspensa no dia 3 de junho de 2003, cinco meses
após a nossa conversa.

E pior: nesse ínterim foi concedida à elJl)resa
Aster, na figura de personalidade jurídica de nome
COPAPE, a condição de formulador de gasolina. De
pois de mais de 2 meses da suspensão da portaria,
na semana em que a CPI convidou os proprietários,
convocou, sob vara da polícia, para depor sobre a
adulteração de combustíveis e comércio irregular de
solventes, o Sr. Dirceu de Oliveira, proprietário da em
presa Golfo. De forma absolutamente incompreensí
ve�' fomos surpreendidos por um salvo-conduto, assi
nado pelo Sr. Sebastião do Rêgo Barros, que autoriza
a empresa a praticar legalmente o crime que ela prati
cou por longos anos contra a economia popular brasi
leira, contra as receitas da União.

O Embaixador Sebastião do Rêgo Barros não
tem como alegar ignorar que o cidadão estava convo
cado para depor na CPI - é público, a ANP acompa
nha as audiências - e deveria, em vez de autorizar,
analisar os documentos históricos para verificar se a
empresa poderia - mesmo sendo irregular, na minha
opinião, a figura do formulador - pleitear tal condição.

Nós, da CPI dos Combustíveis, resolvemos sus
pender as audiências em que ouviríamos esses de
poentes. Decidimos convocar - caso amanhã seja
aprovado o requerimento - o Sr. Sebastião do Rêgo
Barros para explicar a demora dessa providência, jus
tamente no momento da concessão desse direito à
empresa Golfo.

Além do mais, queremos que S.Sa. explique o
porquê da demora na adoção das medidas cabíveis e
em que data foi dada entrada nas solicitações de for
muladores que estão sendo analisados. Isto porque a
dilatação no prazo acertado para acabar com a figura
do formulador, de 15 de fevereiro para 3 de junho, tal
vez tenha sido uma ação deliberada, cujo objetivo se
ria privilegiar possíveis candidatos a formuladores
que usariam o fato de terem se inscrito preliminar
mente na agência para alegar direito adquirido.

Não podemos, sob pena de não merecer o res
peito do povo brasileiro, permitir que atos semelhan
tes continuem acontecendo.

Quero cobrar do Governo do Presidente Lula o
compromisso de impetrar, o mais breve possível, no
Supremo Tribunal Federal, com ação declaratória de
constitucionalidade da CIDE, que tem sido objeto de
liminares que, só no primeiro semestre deste ano, re
tiraram diretamente 1 bilhão de reais dos cofres públi
cos e indiretamente mais de 10 bilhões de reais.

Conclamo o Governo para cumprir compromis
so assumido com a CPI, em relação à citada ADC,
para darmos fim às fraudes, à adulteração e ao crime
que hoje dominam o mercado de combustíveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

V.Exa. a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, de
sejo externar minha revolta contra a forma com que o
Governo do Amapá vem tratando a Casa Abrigo Fáti
ma Diniz, que abriga mulheres vítimas de violência.

Existem 71 abrigos para mulheres em todo o
País. Esse projeto é uma parceria entre o Ministério
da Justiça e o Governo do Estado do Amapá. Ao as
sumir, o atual Governador passou a direção do Abrigo
da Assistência - que de fato deve tomar conta dele
para tranqüilizar as mulheres vítimas da violência 
para a Polícia Civil, que as trata não como vítimas,
mas como agressoras. Isso está errado.

Solicitamos ao Ministério da Justiça verificar o
que está ocorrendo no Amapá há alguns meses.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce

do a palavra ao Deputado Zonta.
O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago dados
do perfil social de um bom exemplo do cooperativismo
catarinense, a Cooperativa Central Oeste Catarinen
se, que também trabalha sob a marca Aurora, com
sede em Chapecó, e age em muitos Municípios.

Trata-se de cooperativa que tem, por intermédio
das filiadas e diretamente nos seus parques da agro
indústria, nada mais nada menos que 13 mil, 193 fun
cionários. Igualmente envolve um quadro associativo
de agricultores, que são os donos da cooperativa, de
52 mil, 564 famílias de pequenos agricultores; abran
ge 236 Municípios de Santa Catarina, do Rio Grande
do Sul e de Mato Grosso do Sul.



Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
tratar de outro assunto. Em fevereiro de 2003, por de
cisão do Governo Federal, por intermédio do Ministro
da Justiça,·. o crim.inoso Fernandinho Beira-Mar foi
transferido da prisão onde se encontrava, no Rio de
Janeiro, para o presídio de segurança máxima de
Presidente Bernardes, no Estado de São Paulo. Isso
representou enorme tranqüilidade para a população
do Rio de Janeiro, porque esse bandido, mesmo de
dentro do presídio, comandava atos criminosos. Des
de sua transferência, houve grande avanço do contro
le do narcotráfico e do crime organizado no Estado.

No entanto, o Juiz Corregedor do Departamento
de Execuções Criminais do Estado de São Paulo, de
terminou o retorno de Fernancjinho Beira-Mar ao pre
sídio de Bangu, onde anteriormente se encontrava. A
população do Rio de Janeiro não acerra e está assus
tada com tal deciSão.

O Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
afirmou que não está no horizonte a volta desse crimi
noso ao Rio de Janeiro. O Ministro José Dirceu disse
clararnente que a decisão foi um erro gravíssimo, com
o qual não sepode concordar. E mais: que apoiará o
Governo do Rio de Janeiro e procurará impedir a
transferência do m~rginal.

Apolo .o Mini.stro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos,o Ministro-ehe~edaCasa Civil, José Dirceu, e
a Governadora do f=stado do Rio de Janeiro, que está
recorrendo da deciSão. Isso mostra a preocupação do
GovernoLula cornaviolênciaurbana e criminalidade.
Todos estão juntospela segurança pública.

Manifesto minha estranheza à decisão desse
juiz, que foi, indiscutivelmente, a meu ver, equivoca
da. Seguran<tapúbHcaé questão delicada, séria, gra
víssima.Além da luta contra a bandidagem ser muito
difícil, ainda somos surpreendidos com decisões judi
ciais como essa, que vai totalmente na contramão do
bom senso e agrava o problema.
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A cooperativa abriga 5 unidades frigoríficas de somo minha alegria à da comunidade de Duque de
suínos, realiza o maior abate de suínos do Brasil ern Caxias e de São João de Meriti, porque, hoje, D. Mau-
termos de cabeças, 2 unidades de abate de aves, 1 ro Morelli está recebendo alta do Hospital das Clíni-
unidade de sucos concentrados, 1 unidade de indus- cas, em São Paulo, onde foi internado por sofrer grave
trialização de suínos e aves, 2 fábricas de rações, fora acidente.
as granjas de multiplicação. Atua por meio de suas fili- Todos os que lutam por fraternidade, por justiça
ádas diretamente com o treinamento e aperfeiçoa- social e contra a fome, a miséria e a injustiça come-
mento, não só do quadro de funcionários como doas- moram a superação da enfermidade do Bispo Morelli.
seciativo. Por isso, mantém um programa de qualida- As paróquias das duas cidades da Bajxada Fluminen-
de total rural, em parceria comoSEBRAE e o SENAR se estão em festa, porque, como eu, têm admiração e
e permite que milhares de agricultores e funcionários respeito por D. Mauro Morelli, pela sua história de
alcancem ótima qualidade nas suas propriedades. luta.

A Cooperativa Central Oeste Catarinense, ten-
do em vista a qualidade total rural, mantém progra
mas que Se aprofundam nas particularidades de to
dos os empreendimentos agroindustriais. Umdeles, o
ALUPA, trata da arrumação, limpeza, padronização e
autodisciplina. Tem ele a preocupação de ampliar o
conhe?imento e o apr~ndizado dos seusassociados
e, por isso, mantém bibliotecas especializadas nas di
versas áreas da agroindústria.

Trabalha comvistas ao bem-estar social e àsa
úde dos funcionários. Paré\· isso tem também o Pro
grama Alimentação Saudável, que atende os funcio
nários em seus refeitórios, com total qualidade. Man
tém creches nas unidades industriais,. que· abrigam
crianças de3 a 14 anos. Presta assistência médi
co-odontológica,com acompanhamento às. gestan
tes' e prOrnove ativida~es na área de esportes e lazer.

Sr. Presidente, além disso, destaca-se oimportan
tíssirnotr~balhoque realizacom o meio ambiente,. pelo
qual há 4 anos consecutivos, vem sendo premiada.

Esse é o grande patrimônio social que tem,
além do apresentado pel?s números sempre cres
centes. Em 2002alca~çou o faturamento de 1 bilhão e
9 milhões de reais, sem ter como maiorpreocupação
o lucro, mas a viabilidade dos seus empreendedores
agrícolas. Tanto é as~iln que, sUa lucratividade não
passa de 1.1 %. Os agricultores associados, ao entre
garemseus produtos, ••• têrn na Cpoperativa o melhor
preço. O mesmo cuidado têm também com a remune
ração dos funcionários.

É o bom exemplo do cooperativismo catarinense,
que servepara o BrasiL Teve como idealizador o saudo
so Aul}' Luiz Bodanese e hoje tem no comando José
ZeferinoPédrozo, Luiz Tempo e Mário Lansnaster.

M.eus . cumprimentos . à Cooperativa Central
Oeste. Catarinense. pelo.belo exemplo.

Ml,litoobrigado.
o SR. iLlIlZ SÉRG.IO (PT-RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

11H
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Manifesto, mais uma vez, minha solidariedade à
Governadora do Rio de Janeiro, ao Ministro da Justi
ça e ao Ministro-Chefe da Casa Civil, que se somam
nesta luta, que vai ao encontro do desejo da popula
ção do Estado, ou seja, não aceitam o retorno desse
bandido ao Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputa
do Luiz Sérgio, a Mesa consorcia-se com V.Exa. e es
tende os cumprimentos a D. Mauro Morelli, que retor
na à Arquidiocese de Duque de Caxias.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Leodegar Tiscoski.

O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP-SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em oportunidades anteriores ocupei esta
tribuna para denunciar a discriminação da qual Santa
Catarina é vítima por parte do Governo Central. Evi
denciei, naquelas ocasiões, que essa prática abusiva
e odiosa não se restringia a casos isolados. É uma
prática histórica que se repetiu ao longo do século XX
e no início do século XXI.

E não é uma prática de determinados governos
com os quais talvez o Estado não se afine politica
mente. É uma prática atávica, de todos os governos,
independentemente de partido ou força política que
ocupe o Palácio Santa Catarina, em Florianópolis, ou
o Palácio do Planalto, em Brasília.

Com a vitória do Presidente Lula, os catarinen
ses passaram a ter esperança de que o relaciona
mento da União com o Estado deixaria de ser discri
minatório e passaria a ser de parceria, de mútua coo
peração. Mais uma vez, a expectativa se frustrou. Mal
grado o Presidente Lula ter tido em Santa Catarina,
proporcionalmente, maior votação do que nos demais
Estados, a prática do Governo Federal continua a
mesma.

O exemplo mais característico do momento é a
duplicação da BR-1 01. De nada valem os apelos polí
ticos, de nada valem as pressões empresariais, de
nada valem as constantes campanhas da mídia cata
rinense, de nada vale o choro de milhares e milhares
de famílias que, semanalmente, perdem entes queri
dos para a estrada assassina. A União segue o seu
paquidérmico ritmo, postergando o mais que pode a
concretização de uma decisão já tomada há mais de
3 anos.

Mas não é somente com a BR-101 que a União
demonstra a sua falta de sensibilidade; com os interes
ses do Estado e com os catarinenses também. Desta
mesma tribuna já denunciei a discriminação que ocor
re no setor saúde e na educação de nível superior. O

SUS de Santa Catarina recebe o menor per capita dos
3 Estados da Região Sul, e somente um hospital fede
ral, localizado na Região Sul consome, anualmente,
recursos federais em montante quase idêntico ao que
é destinado ao SUS de Santa Catarina.

Na educação superior, a nossa universidade fe
deral abriga menos de 20% de todas as matrículas
universitárias do Estado. É o catarinense se obrigan
do ao pagamento da educação superior dos seus fi
lhos, porque a União, há décadas, não autoriza a am
pliação das vagas na universidade.

Apesar dessas discriminações, que em nada
contribuem para o fortalecimento da Federação brasi
leira, o Estado segue o seu ritmo de trabalho, de cria
tividade, de geração de divisas para o País e de ex
pansão da prosperidade para os catarinenses.

Recente estudo divulgado pela FIESC - Fede
ração das Indústrias do Estado de Santa Catarina de
monstra, com a mais cristalina nitidez, a insensibilida
de da União para com os estratégicos interesses do
Estado de Santa Catarina.

No período compreendido entre 1995 e 2002, a
economia catarinense contribuiu para a geração de
superávits da balança comercial do Brasil com o mon
tante de 13,4 bilhões de dólares. No mesmo período,
os investimentos federais no Estado alcançaram ape
nas 1,052 bilhão de reais, pouco mais de 300 milhões
de dólares ao câmbio atual. Em termos percentuais,
geramos 6,51 % do superávit da balança comercial e
recebemos 3,83% dos investimentos federais desti
nados aos Estados. Ainda naquele período, conside
rados todos os Estados da Federação, Santa Catari
na ocupou a quarta posição na geração de divisas.
Mas no ranking dos investimentos federais ela alcan
çou tão-somente a décima posição.

Não é meu desejo polemizar a respeito das po
sições de Santa Catarina comparativamente às de
outros Estados da Federação. Mas salta aos olhos
que algo não se coaduna ao discurso oficial da inter
nacionalização da economia brasileira com a conse
qüente ampliação do nosso comércio exterior.

Santa Catarina não clama por investimentos fe
derais apenas por diletantismo ou para evidenciar
prestígios políticos. Necessitamos dos investimentos
para melhorar a nossa infra-estrutura, especialmente
no setor de transportes - rodovias, portos, ferrovias-,
e desta forma ampliar ainda mais nosso comércio ex
terior, gerando mais divisas, contribuindo de forma
cada vez mais conseqüente para o fortalecimento da
economia brasileira.
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Pode parecer ate um contra-senso, mas o dese- o. SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pronuncia
jo do catarinense por investimentos federais não ê o seguinte discur~o.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
para "âeitar-se em berço esplêndido". É para ter a putados, muitas têm sido as reclamações dos segura-
oportunidade de trabalhar mais e com maiseficiên- dos contra as companhias seguradoras. Tem-se a im-
cia, para alcançar os mercados mundiais, cada vez pressão de que se instalou no Paísverdadeira indús-
mais competitivos. Porque sÓ assim o Brasil poderá tria destinadaa prejudicar segurados e seus benefi-
continuar usufruindo das divisas geradas pela dedica- diários, em todos os tipos de planos de saúde, segu-
ção e pelo trabalho doscàtarinehses. ros de vida, se~uro-residêndia, .. seguro contra tudo e

Muito obrigado. contra todos, que, no fim,não seguram nada. O pobre
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Sem revi- segurado brasileiro está à mercê de grupos famintos

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- por explorar o suado dinheiro da contribuição mensal,
dos, esta Casa certamente votará, dentro de mais al- para, quando solicitar qualquerbenefício, ser informa-
guns instàntes, o. projeto de emenda constitucional do de que hão pode usufruirde seus direitos, por isso
sobre a· reforma tributária. ou por aquilo.

O Sr. Marco Tabaldi, Prefeito de Joinville - mi- Pior ainda é qua.ndo acontece o que acaba de
nha cidade - e Cpordenadordo Fórum Provisório dos ocorrer comigo. Sou protagonista, sem assim o dese-
Municípios Produtivos com Valor Adicionado, acaba jar, de verdadeiro acinte ao direito do segurado. Ve-
de mefàlar sobre a preocupação dos Srs. Prefeitos jams6: recebi, no dia 20 de agosto passado, comuni-
em relaçãe à justiça na distribuição dos tributos muni- cação escrita da IcatuHartford lamentando - vejam
cipais, c~rn o que este Depytado tambémconcorda. bem -a impo~sibilidadedemanter-me como cliente,

Esperarpos que.os fv1unicípios possam ser me- porque, segundo a .seguradora, eu estaria inéldim-
Ihor co.ntemplado..s com a..•.. dist.ribuição do nov.o 00.lo plenteem 5 mensalidades. O fato causou-me indigna-

. .. .. .. . . . ção - muito justa, aliás. E se a minha família estivesse
que sef?rmará .•~. pélrtir ~a reforma que certamente .. d . I' . d
será aprovada nestéltarde. precisEI o ~o$eguronàqué e dIa? E 05 anos acon-

Os Est~dos.eMuniCípiosdeveriam receber par_ :=~~:reaii::i segurado da Icatu há 12 anos'- de que
cela maiqrparafa;l:er face àsgranâes necessidades e N . .. .. d' r'· .I f
aos proble..m.•. a.s.q~e.· lhes... sã.o atribuídos. d. d .ob·.·.aug

l
e da m •Ig2açdãO, Iguelpàra á in orman-

S· P'd S S D d . o •a .~ •• s9 utac~rreçao os pagamentos efetuados
..•. "..• re~l. ent7,. ras.e rs. eputa os, gostana mensal.·.men.te.. Mandei.faxdo.• s comprovantes no dia

tambem. déc.•.orny.••..n.icarqu.•.e.estamos coordenando. a 21 d . d . . d .. I - d F . P I ET .e€l~osto, n~certez~eCJuesenapostopara elro
mstaa~aoi .à ... ~~pte ....• ~r amentar . vange Ica, que a tão~rut~~gressão .~odirf;}ito .do segurado. Pois,
serác~mp?sta~~~7D~putadose 3 Senadores evan- b.em. ' p.a.sm.e.m,. s.. enho/'.~s.. :acabó de con.firmar,.por te-
gélicos. Tod~s e~t~n"1o~imbuídos domesmo propósi- lefon~,~u~contihuo"irladjrnplentén, termoqueagride
to: alem.~e.tra~~lharp~lascausas .evangélicas, meup",ssado e.n"1eu pres;entedesegurado correto, e
acomqanh€lr efi~p~lizar?sprogramas e as políticas meu seguro continu~ cancelado..• 9nde estão, hoje,
pública~ do <30Vemo\Queremos, dentro do possível, agora,~este mornepto, meus direitos: A quem devo
influ~nciarp~siti~~11)7n~\3~~ promoção de políticas recorr~r? .Asuperiores~ que nada resolvem, numa
Sociajs7eP?nÔrní9a~ rnaisE\brangentes. questãotil? sinipl~s,descabida? Ligar para a SUSEP

NélS Somis~~ef Té~náticas da Câmara dos De- e denunciE\r a Ipatu? De que v'aleriaqualquergesto
putad~se.~pS~?",do~ecJeral,vamos propor legisla- meu s~fossep~e9iso, agora,usarotal~eguro? Quem
ção q~7P~~~\3rV~C(:ld~ yezmaisa moral e os bons garante ao.cidadão brasil~iro;escorchad? erp seus
costurn~~'N()sSO objetivo e defender a família e o ci- direitqs, ousq d~seuplanodeseg~ro(;anceladopor
dadâo brélsileiro. falta. d~qagamento,qu~ foi pago corretamente? Qu-

~jntÉ@tão.dé .instituir a Frente Parlamentar antos qutr()sseguraoos ~iveram s~usdireit~s esbu-
Evangélio~ ~~o.é.outra senão continuar contribuindo Ihados?Quantospr~cisamm usar ~e~stítulos.de se-
mais e:i9i~nt~Tent~com o debate das reformas polí- guroe nâoopud

7
ramfazer? Ate q~~ndo o segurado

tica,ecpn~h1ic<:l \3 administrativa. br~sneiro continu~rá à m~r(;ê de ~egur€ldoras desse
OO~lJid~rnostod~soscolegas para integrarem a tipo? (Juando~lcatuvairegulartzarmipha situação?

Frente,quTseráil1~talada em data e hora a serem in- Existe pro~a mai?r do qUe o cÔrrlpro~ante de paga-
formadaspo~teriormente. mento novalorcorretpederitrodas normasprevistas

Muito obrigado. pelo contato com alcatu?

',111
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Sr. Presidente, peço que este pronunciamento Não é relevante o fato de o PT estar ocupando a
seja levado ao conhecimento da empresa Icatu Hart- máquina pública com os seus e com objetivos nada
ford, na pessoa do Sr. Edson Oliveira, gerente de nobres. Relevante é não haver a preocupação de se
Arrecadação, localizada à Praça 22 de Abril, Centro, mudar o quadro.
Rio de Janeiro, do PROCON e divulgado no programa O procedimento foi iniciado com a abertura feita
A Voz do Brasil, para que outros brasileiros saibam pelo Decreto-Lei n° 200, que precisa ser modificado.
com quem estão lidando. Uma nova lei precisa fechar a brecha, criando critéri-

O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV-SP. Sem revisão os novos: seleção por concurso e promoção por méri-
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, to, no exercício da função pública.
assomo à tribuna para esclarecer uma nota dada à Sr. Presidente, a revista Veja publicou algo que
imprensa por um colega chamado Manelão. A nota considero uma piada. Segundo ela, quando nasce o
não corresponde à verdade ao dizer que o Partido filho de um petista, perguntam ao pai qual o DAS que
Verde hoje tem seu endereço nesta Casa. Há 7 me- ele vai ter quando crescer. Isso não pode acontecer.
ses estamos fazendo papel de otários. Não temos en- Temos de nos preocupar com esse tipo de coisa.
dereço para funcionamento parlamentar, nem funcio- Fundei a Transparência Brasil para lutar contra a cor-
nários, para que possamos colocar à disposição do rupção. Não posso chegar aqui e ver esse tipo de
Brasil nosso mandato. aparelhamento, essa captura do Estado.

A Mesa deve decidir o mais rapidamente possível Muito obrigada.
a questão. Nosso mandato tem de ser colocado inteira- O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do ora-
mente à disposição da sociedade brasileira, principal- dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, foi
mente dos que acreditam na democracia plena. Não é uma honra para esta Casa receber, no ano passado,
justo que a Mesa continue faltando com a palavra. no Seminário Internacional: Repatriamento de Recur-

Obrigado. sos Públicos Desviados - lavagem de dinheiro -, por
A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD mim coordenado, a Juíza Denise Frossard.

(PSDB-RJ. Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, A propósito, venho prestar contas da viagem
que fizemos a Washington e Nova York, junto com a

é muito oportuno que esteja na tribuna o Dr. Hélio,
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura

uma vez que S.Exa. presidiu o importantíssimo Semi-
a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, em bus-

nário Internacional: Repatriamento de Recursos PÚ- ca de respostas quanto à lavagem de cerca de 30 bi-
blicos Desviados. Naquele momento fui convidada

Ihões de dólares que saíram do País pelas chamadas
por S.Exa. para representar a ONG Transparência contas CC-S, que têm importante histórico de irregu-
Brasil, que combate a corrupção. Não é mera coinci- laridades. Cabe a essa CPMI não só encontrar e punir
dência o fato de eu estar usando a palavra neste mo- os culpados, o que é necessário, mas também buscar
mento e me lembrando do fato. repatriar os recursos públicos desviados.

Pois bem, Sr. Presidente, o grande jogo,a gran- Com essa viagem, senti que a apuração era
de preocupação, a conversa do momento é o apare- para valer, que a CPMI, doa a quem doer, vai procurar
Ihamento de cargos políticos do Governo. aqueles que, utilizando-se de meios ilícitos - narco-

Fiquei refletindo a que propósitos têm servido tráfico, roubo de cargas, tráfico de armas, corrupção
os famosos cargos de Direção de Assessoramento administrativa -, propiciaram a evasão fiscal.
Superior - DAS, que eu nem sabia o que significavam. A sociedade brasileira espera que a Comissão
O Brasil é a República dos cargos de DAS. traga fatos concretos e estabeleça com a comunidade

Alinhavei os seguintes pontos. Eles têm servido nacional e internacional pactos importantes com vista
ao propósito de conversão de Deputados e Senado- a impedir a continuidade dessa prática.
res aos projetos do Governo; ao propósito de conver- São muitas as atividades que fomentam a eva-
são da máquina pública em instrumento de financia- são de divisas e a lavagem de dinheiro. Se não agir-
mento de campanhas eleitorais - e esse é o jogo do mos com rigor, aproveitando experiências como as da
poder; ao propósito de remuneração e premiação de Deputada Juíza Denise Frossard, nossa colega neste
cabos eleitorais de Parlamentares eleitos; ao propósi- Parlamento, e de tantos outros que têm lutado contra
to de manter empregados os aliados que perderam esse mal, não haveremos de estancar a sangria eco-
eleições; ao propósito de prestar melhores serviços nômica que mantém o crime organizado nacional e
ao cidadão que paga a conta é que não é. internacionalmente.



Setembro de 2003 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42179

Assim, retornamos com o desejo de aprofundar rio situado na faixa de fronteira. São 588 Municípios
a apuração de dados coletados pela Justiça america- em 11 Estados. Na Amazônia, a maior parte da fron-
na, por meio da Promotoria Pública do Condado de teira é isolada e desabitada. Quase um convite à in-
Nova York, do FBI, da acc, órgão que fiscaliza os cursão de atividades nocivas e à constituição de situ-
bancos, Ministério da Justiça americano, com ajuda ações contrárias aos nossos interesses.
da Embaixada do Brasil em Washington e do Consu- Tenho lido e ouvido em muifasoportunidades
lado brasileiro em·Nova Iorque. que as nossas Forças Armadas estão atentas a isso.

Essa viagem não foi sem razão. Estávamos de- Aliás, sempre .estiveram. No entanto, não parecem
terminados a examinar, .nesse primeiro momento, suficientemente aparelhadas. É necessário, Sr. Presi-
cerca de 85 mil documentos, múltiplas contas, que dente, que o Estado brasileiro considere no PPA
envolviam em torno de 10 bilhões de dólares, como 2004/2007 a necessidade de dotar o Ministério da
também uma listagem de pessoas que lá têm imóveis Defesa de recursos e condições para que consolide e
não declarados à Receita Federal no Brasil. expanda sua presença na fronteira brasileira.

Esperamos que a Comissão Mista muito em Nenhum país autônomo e soberano caiu na ar-
breve apresente à sociedade brasileira fatos concre- madilha de negligenciar em relação à guarda de seu
tos, de preferência devolvendo aos cofres· públicos território. ou à estruturação e modernização de suas

rt . d d' h' d .. d A N - forças militares. Basta olharem volta e ver o que está
pa e expressiva o .In elro esVla o,.. açao per- acontecendo no mundo.
deu, em 5 anos, aproximadamente 5 bilhões de dóla-
res., Se agirmos com rapidez nãosó poderemos repa- Sr. Presidente, Sras.• e Srs. Deputados, enga-
triaros recursos desviados, como também o Fisco po- na-sequem pensa queo desenvolvimento da Amazô-
derá levar a julgamento no Brasil aqueles que pratica- nia prescinde da participação das Forças.Armadas.
ram a evasão fiscal. Tomo emprestado .palavras do Ministério da Defesa

para lembrar que existe uma série deatividadês deO SR. Z,ICOBRONZEADO (PT-AC. Pronuncia o . .
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- extrema ImpOrtância para a região, que só podem ser

exercidas por forças militares, e essas atividades exi-
putados.', trag.oao plená.rio uma discussão que se d . . d d· M .I • I d . rt~' gem ca a vez mais a presença e tropas a annha,
para a guns ea go . e menor Impoancla, para os que da Aeronáutica e do Exército.
vivem na Ama;;::ônia tem grande significado. Trata-se a patrulhamento da Amazônia e o estabeleci-
da presença militar na fronteira brasileira. t d .. I d· r· - d d b .. ~ .

Éperfeitarpenteexplicável que ao longo de nos- men o.e um e o .elgaçao •e to a a aCla amazonl-
sa his.tória os.fat.opt.e.nha.m d.eterminado a concentra- ca são provido~ pela Marinha do Brasil, com impor-
- d . f t R '- S I S d' tantesbases em Be.lém e.em Manaus, que precisa

çao as,orÇétSrnlltares nas egloes u, u este e manter. pres.ençaaonsta.nte .em, .• praticame.nte, todos
Norde.s.te.N.ão.,. 7.stá em.,. discussão para nós o passa- 'd b . a . 'd M . h - .d . '" f . E f' 's D . os nos, a.étc1a.' •• s navIos ,a ann a sao, namalo-
o, mas o ut~ro.. >0 uturo, Sras. e rs. eputados,ln- ria das vezes, a única maneira de atender, em mis-

dica, sob o ponto de vista mais cauteloso possível, sões humanitárias, as populações carentes da região
que é rigorosamente 'necessário que o Estado brasi- amazônica.
leirosepreparepara guarnecer de forma adequada e No Estado do Acre, a Ba.lsa Hospital, um navio
na devidaproporção ,nossas fronteiras. equipado com modernos. Instrumentos cirúrgicos e

Aplrspectiva cada veZ mais forte de integração umajunta de médicos, enfermeiros e pessoal de apo-
latino-americana"fidinamização de espaços econô- io altamente qualificados garante o atendimento mé-
micos, a valori~açãoda ,biodiversidade, o aumento dico e ambulatorial a milhares de famílias de ribeiri-
das áreas ptote~itla.se o aumento populacional cons- nhos nó interior da floresta e também nos Municípios
tituem razão suficiente para que o Governo atue es- localizados na orla do Alto Rio Juruâ, nos lugares
trategicarpente erpdefesada integridade nacional. mais longínquos daminh~terra, levando esperança e

É certoquenãoexistem, no momento, ameaças dignidade à população carente.
objetivâs àn~ssasoberania, mas a experiência ensi- Além de sua função precípua, o Exércitocum-
na que, nesses casos, prevenir e dissuadir é melhor pre enorme papel social.Em29 localidades, o atendi-
que remediar. mento médico é feit?, exclusivamente,' por profissio-

Sr. ~residente, o Brasil faz fronteira com 10 paí- nais de saúdedo Exército. EmTabatinga, por exem-
ses ernuma faixa de quase 17 mi.' quilômetros. Consi- pio, na frqnteira comaColômbia e com o Peru, o Hos-
derados o~limitesconstitucionais de 150 quilôme- pital daGuarnição registra a média diária de 250
tros, o Brasil possui mais de um quarto de seu territó- atendimentos, contando com uma clientela potencial

Im'
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de aproximadamente 40 mil pessoas, das quais 95% veis das chamadas ONGs - Organizações Não-Go-
são civis. Em São Gabriel da Cachoeira, noEstado do vernamentais.
Amazonas, o Hospital Militaratende a uma comunida- É igualmente destacável o crescente número de
de civil de cerca de 31 mil pessoas. empresas que se lançam no campo da responsabili-

Sr. Presidente, outro tipo de atuação consiste no dade social, buscando atenuar as situações mais crí-
apoio às ações de combate ao garimpo ilegal em ter- ticas da nossa sociedade.
ras indígenas, desenvolvido por unidades do Exército O processo de exclusão social desemboca
Brasileiro, sediadas na Amazônia. A Engenharia do nas mais variadas formas de violência, de aumen-
Exército tem sua presença constante na região mar- to da criminalidade, de estímulo à prostituição in-
cada pela construção, conservação e reparação de fantil e ao exagerado consumo de drogas. Diante
estradas e outras obras de imperativa necessidade de nós há um enorme contingente de brasileiros
para a vida na Amazônia. que fatalmente, e devido à fragilização do tecido

A Aeronáutica, por meio da ForçaAérea Brasile- social, estarão relegados às situações mais degra-
ira (FAB), é fundamental no desbravamento, na inte- dantes do ser humano.
gração e na presença na Amazônia. Cumprindo mis- Senhoras e senhores, esta é uma realidade já
sões de elevado alcance social nos remotos povoa- conhecida, bastante debatida e com várias ações
dos indígenas, nas missões religiosas, nos pelotões positivas para enfrentá·la, de modo a reverter este
de fronteira, nas vilas isoladas e nos projetos especia- quadro.
is no coração da selva, a FAB aprendeu a conhecer e
a conquistar os céus da vasta floresta brasileira. Essas ações, contudo, tanto no âmbito governa-

Em cooperação com o Governo do Estado do mental quanto no dos organismos da sociedade, se
Acre, as Forças Armadas, através da FAB e de uma defrontam com um fato em comum: a constante es-
equipe de médicos, coopera com o mutirão da saúde, cassez de recursos financeiros para implementar os
programa executado pela Secretaria de Saúde do projetos que poderão salvar muita gente.
Acre, que tem levado atendimento a milhares de famí_ Por esta razão, tomei a iniciativa de apresentar
lias dos Municípios acreanos. nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.639/2003, com o ob-

Sr. Presidente, com uma última palavra de forta- jetivo de criar o Fundo Nacional de Estímulo ao Terce-
lecimento ao Ministério da Defesa, tenho esperança iro Setor - FNETS e instituir o Programa de Estímulo
de que o Governo Lula, que apoio incondicionalmen- ao Terceiro Setor - PETS. A finalidade do projeto é in-
te, saberá reconhecer, impulsionar e fortalecer as centivar a atuação dos organismos não-governamen-
Forças Armadas, disponibilizando um orçamento tais (ONGs), para que desempenhem com eficiência
para que a mesma possa desempenhar com eficiên- serviços públicos essenciais às populações carentes,
eia o papel que lhe é definido pela Constituição Fede- em especial idosos, crianças e adolescentes, porta-
ral do Brasil. dores de doenças ou deficiências crônicas, detentos

Meu muito obrigado. e egressos de estabelecimentos penais.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Regis- Com a criação do Fundo Nacional de Estímulo

tro, com muita satisfação, a presença do nobre colega ao Terceiro Setor, o PETS terá aporte de recursos fi-
Manoel Vitório, de Corumbá, ex-Deputado Federal e nanceiros da União constituídos das seguintes fontes:
hoje Presidente do Instituto de Meio Ambiente Panta- 10% do montante global de recursos do Programa do
nal, de Mato Grosso do Sul. Seguro-Desemprego, de que trata o art. 239 da Cons-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce- tituição Federal; 5% da renda dos concursos de prog-
do a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Padilha. nósticos administrados pela Caixa Econômica Fede-

O SR. ELlSEU PADILHA (PMDB-RS. Pronuncia ral; dotações orçamentárias da União; operações de
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- crédito internas e externas; doações, legados e ou-
putados, na mesma proporção das demandas socia- tras receitas.
is, fruto de acentuados contrastes no processo de dis- A distribuição dos recursos do FNETS para os
tribuição da riqueza neste País, estamos acompa- Estados e o Distrito Federal será condicionada à cria-
nhando o salutar incremento das ações de organis- ção de Fundos Regionais de Estímulo ao Terceiro Se-
mos voluntários no Brasil. Muitas das mazelas da tor. E, a critério dos Estados, a aplicação nos Municí-
nossa população, antes mesmo de configuradas pe- pios também ficará condicionada à criação de Fundos
las estatísticas oficiais, já motivam iniciativas elogiá- Municipais de Estímulo ao Terceiro Setor.
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Sem dúvida, o presente projeto assume contor- importantes do trabalhador, especialmente os que
nos de urgência, diante do quadro nacional que está tratam da melhoria das condições de trabalho e das
sendo configurado. A realidade nos impõe tão-somente garantias contra o arbítrio do empregador. Desde en-
duas alternativas. Uma delas é a seguinte: o Estado es- tão, nosso ordenamento jurídico abrange, em seus di-
pecializa a.atuação da segurança pública, fina.nciando versos níveis, os vários aspectos imbuídos nas rela-
proteção policial e construindo mais cadeias paraen- ções de trabalho.
carcerar a população criminosa crescente..O outro ca- Assim estão el.encados a Constituição Federal,
minho éestimular,deforma.criativa e inovadora, o Ter- a Consolidação das Leis do Trabalho, as re~ras de
ceiro Setor,.para que suas entidades assumam a tarefa Previdência Social, a Lei de Seguro contra Acidentes
de dardígnidade aos excluídos. e Moléstias Profissionais, o Estatuto do Trabalhador

Apenas para agregar uma novamotivação ao RUral e as disposições relativas à gratificação hatali-
projeto, enfatizo que o chamado Terceiro Setor vem na, ao Fundo. de Garantia do Tempo de Serviço, aos
demonstradouma grande capacidade de geração de salários família e educação, ao descanso remunera-
empre~os,de oportunidadeparaestá~ios aos futuros do etc., além do pleno fundonamento de instituições
profissionais, sern!alar n~ chance ~e muitos desen- como o SESI, o SENAl,o SESC e o SENAC.
volverem o seu espírito de voluntários. Não obstante tôdo esse aparato, Sr. Presidente,

Espero que este projeto tenha a melhor das a verdade é .queo trab~Jhadorbrasileiro vai contra a
acothidqs junto aos nobres colegas, com sua rápida lógica e sobt13vive ap~sarde seu padrão salarial, nO-
aprovação. torian:ente •il1~uficiente para prover.suas nect3ssida-

des elementares e as de sua família. °trabalhador ruMuito obri~ado.
O SR. VANDER LOUBET (PT-MS, Pronuncia o ral sofre ainda.mais: a reforma agrária,antesproscrita

seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sras, e Srs, De- e hoje .incluícja n()spro?ramas eleitorais, não deveria
d 'I ,. _. d L' I· ,. L I d S'I do estar longe de ser materializada,

~~~idbs'd~se-t:~~~'h:dO~~' ~~~~~liz~~ aaop~~~' do Está certo que a questão d?trabalh~dor reflete,
. b· '1' . d t·' .. d em s~abas.eI ap.. rec?ried..a.de de nossa estrutura.. em

povo ... rasl.•.•.elro pm mu .an.ças es ruturals nasocle a- d ~ f' . 'I' ~N B '1 'd
d A f .h'· ~ ~ t e uca....ça.o e pro Isslon.,.a..... lza9ao....0... raSl, aln.. '.• a amar-

e. .~..••.r.e. orm.as 0le em curso sa,.o a expressa0 ma e- "'d' t d f '- ,. I d . . . rf d I b I b gamospesslmosm Ices.t3mermos e ormaçao tec-
na .eSseproleto, a pa Ir o $lua se . usca e a orar nica: escolas mi:dequipadi:ls, professores extrema-
pi:lra o E:stado brasileiro um novo perfil. Pretende-se mente mal remuneri;d()s, currículos deficientemente
um perfili:\ju~tado às exigências de um mundo globa- elaborados, sem esfo~ço~e constante atualização.
lizado, ma~ que precisa ter em seu núcleo mecanis- Malformado, poyc()estimylado; nosso .. trabalhador
m?sduráveis e eficientes para atender às reais ne- não conhece a extensão de,seus direitos e.possibili-
cessidades da população, dade~, permanecen~oàn:ar~emdo~ lucros da em-

Ess13. contexto, com suas variadas implica- presa,mal. represeptadoemum sistema sindical vici-
ções,impõe·nos, sem dúvida, um momento de re- ado~ que, compoucas rxc13çpes, não consegue exer-
flexão.. Sapemos que o ~bjetivo do Governo é al- cer pressões juntoappatronato.
cançar d13finitivamente a. justiça social. no Brasil. ~stamos,.assim,. S~. Presidente, em grande
Mas é esse rneSn:() conceito que, às vezes, parece desvantagem em rel~çãoa um mundo extrema-
confusopu~bstrato,produzindo questionamentos mente. competitivo, pnde informação e. tec~ologia
que napr~ticanos desafiam a definir seus requisi- se tornarambensfundamt3ntais.É absolutamente
tos e c~nciiç?e~. necessário. e in~diá~elque .este .Governo e seus

Lembremos, inicialmente, as Circunstâncias his- sucessoresinvistam.?8f()rmaçã? das novaS gera-
tóricas dapo!1tribuiçãode KarlMarx, diante das secu- ções, como únicapo$si9Hidade de garantir a sobe-
laresc?ntrli\diç?es permeando a estrutura econômica rania,.a independência .e ..o .•..desenvolvimento
dos grupo~ sociais, e a proposta de um novo padrão auto-sustentável qurtanto desejamos, Trata-se de
de distribuiçã() ct13 riql.1eza.Como reação da Igreja Ca- recuperar não apena~nQssQsistema educacional
tólica,aErcí9Iica'1erumNovarum, de Leão XIII, insti- em todos OS nív~is, masta:mb~mnossos.serviços
tulu aclquttilla.social da Igreja e fundamentou a pró- de ~aúde, prog~all1as de. habitaç~o 13 assistência
pria conFeituaçãp ~o Direito do Trabalho. social,.ince?tivo aoemprego.egera:9ãode novos

Há. 9~t3s13 reçonheqer que n? Brasil o trabalhis- mecanismos de. distri?ui~~q de· renda. Alcançada
mo d~Varg~s,d13scontadasas comtradiçõespotíticas essa meta,. podexemqsE;l?tão voltara falar'- aí,
derivada:sde ciclos autoritários, consolidou direitos com consistência - em justiça social no Brasil.
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Essas as reflexões, Sr. Presidente, que gostaría
mos de trazer à Casa, em um momento tão delicado de
implantação de reformas e novos rumos para o País.
Conscientes disso, seremos todos capazes decontribu
ir mais lucidamente para o processo em curso, sem
abandonar, nos aspectos conjunturais, as questões fun
damentais, determinantes para o futuro do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PTB-PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no dia 19 de agosto último, o ilustre
Deputado Luiz Piauhylino proferiu discurso, nesta
mesma tribuna, lamentando o recente falecimento do
cientista político Roberto Aguiar. No referido pronun
ciamento, o Parlamentar ressalta a valiosa contribui
ção de Aguiar a nossa administração à frente do Go
verno de Pernambuco; contribuição que se efetivou
em diversos aspectos e setores da política e da ge
rência pública e ganhou maior relevância na Presi
dência da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnolo
gia do Estado de Pernambuco.

Desde então, mais e mais se aprofundou e so
lidificou o nosso relacionamento, que evoluiu para
uma amizade mesclada de admiração e respeito in
telectual. Nunca. deixamos de nos encontrar, para o
diálogo enriquecedor e a mutualidade de opções e
propostas sobre as grandes questões nacionais e
pernambucanas, nos momentos mais decisivos de
nossa vida pública.

Como bem destacou o Deputado Luiz Piauhyli
no, Roberto Aguiar, a despeito de sua deficiência vi
sual, era portador de um singular histórico profissio
nal e acadêmico.

Com efeito, Sr. Presidente, parece-nos que a
titulação de "cientista político" não é suficiente
para dimensionar, mesmo que de maneira muito
superficial, a personalidade e o perfil do homem di
ferenciado; diferenciado porque múltiplo em seus
campos de interesse e ousado em sua determina
ção de assumi-los; diferenciado porque, concilian
do os requisitos por vezes áridos da ciência com as
demandas quase sempre intuitivas do gosto artís
tico, ele contribuiu para tornar mais rica e sábia a
paisagem cultural recifense.

Acima de tudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, Roberto Aguiar deixa um legado de honra
dez moral e elegância ética, realçadas pelo seu ideal
de servir, pelo seu compromisso com as causas mai
ores da existência humana, valendo-se da portentosa
energia que a tudo o impulsionava, que o fazia ati-

rar-se, desassombrado e lúcido, às aventuras do sa
ber e do fazer.

Daí que não poderíamos deixar de registrar a
nossa. grande tristeza pela partida de Roberto Aguiar,
pernambucano ilustre e ilustrado, cuja memória pre
servaremos como um símbolo de confiança no futuro
com que ele tanto sonhou e ao qual dedicou o melhor
da sua inteligência e do seu brilhantismo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil tem despontado como um
dos mais competentes países em desenvolvimento
de tecnologias agrícolas e tem disseminado avanços
científicos na agricultura para centenas de nações em
todo o mundo. Isso é fruto do amadurecimento do
agronegócio, tanto no setor público quanto no setor
privado.

Dentro desse prisma inovador do agronegócio
brasileiro, tive a oportunidade de visitar as instalações
do INPEV - Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias, que entrou em funcionamento
em janeiro de 2002, em São Paulo.

O INPEV, entidade semfins lucrativos, é o gran
de suporte ambiental para a transformação de embala
gens de defensivos agrícolas em rentável alavanca
econômica. Foi um sonho e um ideal concretizado pela
ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal.

O instituto nasceu como resultado de amplo
debate entre agricultores, revendedores de defen
sivos agrícolas, entidades públicas e privadas, co
operativas, ONGs, associações de classe - patro
nais e de trabalhadores rurais -, no qual se enfati
zou a extrema importância de organização para
tratar das embalagens vazias de defensivos agrí
colas e sua reciclagem.

O INPEV é pioneiro no mundo em reciclagem de
embalagens vazias de agrotóxicos. Seu Diretor-Presi
dente, o engenheiro agrônomo João César Rando, e
equipe têm elevado o nome do Brasil, num mundo em
que o respeito ao meio ambiente tem sido muito mais
discutido do que realizado.

A interatividade entre a indústria e os demais
participantes da cadeia agrícola conduziu o processo
de fundação do instituto, com um pioneirismo mundial
em reciclagem de embalagens vazias de produtos fi
tossanitários,em sintonia com as disposições da Lei
n° 9.974, de junho de 2000.

Já existem mais de 45 unidades de recebimento
de embalagens vazias em todo o País, com a retirada
do meio ambiente de centenas de toneladas dessas



Mas no bojo dessa crise, que se configurava
como meramente administrativa, eis que emergiu
o cerne de outro sério problema, afetando direta
mente os pacientes que dependem da atuação do
instituto.

É que o INCA está padecendo de seriíssima fal
ta de recursos financeiros, semelhante ao que está vi
timando o Programa Espacial Brasileiro, em Alcânta
ra, no Maranhão.

E .este último fato só mereceu destaque, proje
tando-se nas primeiras páginas e manchetes, por
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embalagens, estimulando a consciência ambiental do conta de lamentável explosão ali ocorrida, com a per-
homem do campo. da de inúmeras vidas. Mas essa é outra história.

O INPEV está investindo pesado na conscienti- O problema de agora, embora sem explosões
zação do setor agrícola quanto à questão das emba- da mesma natureza, provoca o mesmofunesto efeito.
lagens fitossanitárias. Serão 25 milhões de dólares

Deixam à míngua, morrendo sem a indispensá
!"lOS próximos 4 anos, e a meta é chegar a 92 unida-
des de recebimento ao final de 2003. vel assistência, milhares de contribuintes que não

têm a quem apelar, banidos da assistência estatal
A estrutura do instituto é composta por 3 comi-

tês: o de educação e consciência; o de gestão e desti- ~~~~;~i.a o dever e a obrigação legal de dar-lhes co-
nação de embalagens; e o jurídico.

Sr. Presidente, trabalhos como esse do INPEV No dia 10 de setembro, Sr. Presidente, Sras. e
nos estimulam a .nos empenhar cada vez mais no Srs. Deputados, em lance previamente anunciado pe-
apoio ao agronegócio e a empunhar a bandeira da los principais órgãos de imprensa, com matérias assi-
agricultura no Congresso Nacional. nadas por alguns dos considerados expoentes de

Assim cOrno a terra, fonte suprema para a nossa nossos meios de comunicação, ocorreu o segundo
existência, o INPEVtemproporcionado ao Brasil con- lace desastroso.
tribuição rica e fecunda de consciência responsável e Nove renomados cientistas, entre titulares de
coletiva. farmacologia, professores, endocrinologistas, pesso-

Parabéns aolNPEV e a todas as entidades as- as dos mais variados títulos, todos eles membros da
sociadas a esse belo projeto. Câmara Técnica de Medicamentos -CATEME, entre-

Muito obrigado. garam carta de demissão ao Ministro da Saúde, Hum-
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. berto Costa, por estarem inconformados comcritéri-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, os que ali vêm sendo adotados por parte de um dos
Sras. e SrS. Deputados, há cerca de uma semana, en- indicados do Ministro, o Dr. Sérgio Nishioka,gerente
tre os dias 24 de agosto e 10 de setembro, a adminis- de Medicamentos Novos, Pesquisas e Ensaios Clíni-
tração federal mergulhou em duas graves crises, na cos da Agência de Vigilância Sanitária.
área da·saúde, causando preocupação aos que ob- Os profissionais que se demitiram, Sr. Presiden-
servam o conturbado cenário político e social no nos- te, Sras. e Srs. Deputados, é bom que se ressalte, não
so País. remunerados, tinham sob sua responsabilidade a ta-

No dia 24 de agosto, o então Diretor-Geral do refa de aprovar novos remédios, antes que a Agência
INCA -Instituto Nacional do Câncer, Jamil Haddad, de Vigilância Sanitária- ANVISA lhes conceda Iicen-
pediu demissão por conta de indicação para ocupar a ça de fabricação no Brasil. Tarefa da mais alta rele-
Coordenação de Administração, dando origem ao vância e responsabilidade.
maior alvoroço nas hostes daquele órgão.

Com esseepisódi(), verificamos, claramente,
Antes que acontecesse o pedido de demissão que o serviço público no Brasil precisa darcontinuida-

do Dr. Jamil Haddad, cinco diretores do INCA entre- de às suas ações.
garam o cargo e outros chefes de setor ameaçaram

Não há como ficar ao sabor dos humores de no-fazer o mesmo.
vos dirigentes, todás as vezes que um novo gover-
nante assume, porque certos programas e determi
nações não têm como ser alterados, sem gravíssimos
prejuízos à população e ao Erário.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, torna-se indispensável que o PT, em de
fesa dos reais interesses nacionais, tome cons
ciência de seus deveres, investindo no que requer
permanência e continuidade, para o bem do País e
a gerência adequada dos recursos que pertencem
à coletividade.

Muito obrigado.

III~ I
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o SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Presidente Lula
tem realizado esforço muito grande para administrar
um dos maiores problemas recebidos da gestão ante
rior: o montante da dívida pública com as naturais re
percussões nas taxas de juros exigidas pelo mercado
para a rolagem dos titulos e no ritmo das atividades
da economia nacional.

A atual equipe econômica conduz as variáveis
fiscal e monetária com absoluta firmeza e seriedade,
de modo a que os fundamentos de nossa economia
se mantenham preservados, com baixa inflação, au
mento das exportações, perspectivas de retomada do
crescimento e queda no Risco Brasil. Hoje, Sr. Presi
dente, o Brasil readquire a credibilidade necessária
perante a comunidade internacional para receber os
recursos e investimentos externos destinados a supe
rar a carência de poupança interna.

Mas não há dúvida de que a Nação enfrenta fo
cos de resistência por parte de grupos empresariais
insensíveis, que trabalham na contramão de medidas
estabelecidas pelo Governo. Vou mencionar dois
exemplos que identificam tal situação.

Um deles refere-se ao comportamento das insti
tuições financeiras em operação no País, diante da
postura do Banco Central em reduzir a taxa básica de
juros, que nos últimos 2 meses baixou de 26,5% para
22% ao ano. Pois bem, os bancos acumulam no Brasil
os mais elevados lucros de sua história, conforme re
gistram seus balanços do primeiro semestre deste
ano, demonstrando índices de lucratividade ainda
maiores do que os obtidos nos períodos anteriores,
em contrapartida às perdas na renda da população e
no faturamento da grande maioria dos setores da in
dústria, do comércio e dos serviços.

Ora, Sr. Presidente, mesmo tendo ocorrido uma
redução bastante significativa dos juros básicos vi
gentes no País, como também do total do empréstimo
compulsório dos bancos ao Banco Central, portanto,
destinando-se mais recursos às instituições bancári
as, estas reduziram em menos de 1% os juros cobra
dos dos consumidores, mantendo o custo do dinheiro
em níveis abusivos e fazendo aumentar ainda mais os
lucros bancários.

Desse modo, o alívio proporcionado pela nova
postura do Banco Central beneficia apenas o sistema
financeiro, que continua a exercer um arrocho sem
precedentes nas operações de financiamento e de
crédito às pessoas físicas e jurídicas, provocando
mais transferência de renda da já empobrecida socie
dade brasileira para os donos do capital.

Outro setor que não respeita os acordos e os es
forços do Governo é o da indústria automobilística.
Diante da crise nas vendas de veículos ao longo do
corrente ano, as empresas montadoras, sob o argu
mento de que iriam fazer demissões em massa, pres
sionaram o Poder Executivo a baixar impostos, visan
do ao barateamento dos seus produtos e à conse
qüente retomada nas vendas e na produção.

Feito isso, Sr. Presidente, as empresas simples
mente procederam a novos reajustes de preços dos
veículos novos, deixando de cumprir, portanto, o com
promisso assumido com o Governo, e apenas au
mentando margens de lucros mesmo que reduzindo a
comercialização.

É preciso que o Governo Federal convoque es
ses 2 setores - o das instituições financeiras e o da
indústria automobilística - para que cumpram e res
peitem as regras da responsabilidade social embuti
das naquelas decisões governamentais. O povo bra
sileiro e a nossa economia não podem ficar à mercê
da ânsia pelo lucro fácil, enquanto toda a Nação é
submetida aos rigores da recessão, do desemprego,
da queda na renda e da elevada carga tributária vi
gente em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a recente viagem do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a Caracas ensejou, segundo o
texto da declaração conjunta divulgada, a formaliza
ção do entendimento para que seja construída em
Pernambuco e no entorno do Porto de Suape refinaria
de petróleo, envolvendo investimentos da ordem de
US$ 2 bilhões e capacidade para processar até 200
mil barris diários de óleos pesados.

Como sabem os· Srs. Parlamentares, já se en
contra em operação a empresa RENOR, com um pro
jeto delineado que alista a parceria entre a Petróleos
de Venezuela S/A - PDVSA, a PETROBRAS, o Go
verno de Pernambuco e empresários brasileiros. A
Agência Nacional de Petróleo acompanha esses en
tendimentos, que estão bastante avançados e foram
objeto de discussão durante a plenária empresarial
Brasil-Venezuela, realizada na Capital venezuelana
durante a visita do Presidente brasileiro.

O perfil da futura refinaria é de adequação ao
mercado regional para cobertura de um déficit nacio
nal de derivados de petróleo calculado em 143 mil
barris diários, suprido, hoje, através de importações.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42185

O País conta, na atualidade, com 1Orefinarias. Nada mais justo que a nova refinaria de petróleo
No Nordeste, a única existente é a Refinaria Landulfo do Nordeste, que se vai construir em Pernambuco, ter
Alves, na Bahia. o seu nome: Refinaria General Abreu e Lima.

A tendência de déficit no abastecimento de deri- Sr. Presidente, peço à Mesa que encaminhe
vados, somenteno Nordeste, até 2010, éde 330 mil esta minha sugestão à Ministra DUma .Rousseff, ao
barris diários. Se não foremfeitos os investimentos na Presidente da PETROBRAS, José Eduardo Dutra, ao
cadeia produtiva do petróleo, até aquele ano o Brasil Govl3rnadorJarbas Vasconcelos e aos dirigentes da
~:~o~~gastar US$ 10 bilhões na importação de deri- PDVSA, em Caracas, dela dando conhecimento ao

Exmo. Sr. Embaixadorda Venezuela em Brasília, para
A RENOR eo Governo de Pernambuco vêm de- que transmita o teor deste discurso ao Exmo. Sr. Pre-

senvolvendo há mais de 4 anos as démarches para sidente Hugo Chávez. Nenhuma homenagem póstu-
concfetização do empreendimento da. refinaria. na ma mais duradoura ao herói, que era também pensa-
área do Porto de Suape, no .litoral sul de Recife. Por dor, historiador e escritor, inspirador da Revolução
diversas vezes, o Governador Jarbas Vasconcelos e Praieira, .um dos mais importantes.movimentos nati-
o Vice-Governador Mendonça Filho deslocaram-se vistas e libertários do Nordeste, em 1848.
até c;aracas, com assessores e representantes da Ab L'·' I d d
REN()R, para re~niõescom~gentesdo Governo ve- ... reu e .Ima sempre seguIu .ospostu a os .. e
nezuelanoe dirigentes técnicos da estatal de petróleo Bolívar, que considera~aque a ética estava acima da
da Venezuela, levando subsídios e .estudos técnicos política. E a moralidad~.pública era, n?seu entender,
para respaldar o projeto e justificar a sua localização o cerne do Estado-cidadão e da regeneração cívica e
no·Estado de Pernambuco. patriótica das Américas.

A Ministra ge. Minas e Energia,· Dilma Rousseff, Muito ob~i9ado.
já havia apontado que uma nova refinaria de petróleo O SR. EDSON· DUARTE (PV-BA. Pronuncia o
no País~eria. iflstalada .no Nordeste; e a própria seguinte di~urso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
PETR9BRAS posicionou-se, como futura parceira, putados, mais. urna vez, nesta tribuna, insistimos no
favorá~.el. ~ CJ~e o emp~eendimento fosse promovido tema Rio São Frandsco. É que a sua situação é extre-
por um? ernpresa privada. mamente grave. Os que apostam na sua transposi-

Opr?jeto,~aáreafi~anceira, alista a pârticipa- ção, infelizmente, desconhecem a realidade local.
ção de ?~nc?sprivados n~cionaise estrangeiros e in- Entre. ()sproblemas mais.gra~es, •. apontamos o
centivosfi~caiseJinanceirosadministrados pelos Go- desmat~mentodas matas ciliares (chega a até 95%);
vernos Fyderal ($UDENE) e do Estado. O BNDES e utilizaçã? deagrotóxicos, poluindo ~s águas e matan-
outras entidades fin?nceir?s estão sendo contatados do as pessoas, afauna.ea flora; falta de. saneamento
para c()mpletar a engenharia financeira do empreen- básico nascidades rib~irin~~s; deslocamento forçado
dimehto. de populações c?m~construçãode barragens, resul-

Sé:}bem o Sr.. Presidente. e os Srs. Deputados tando ~m mais (je~Oqmi.lpessoasexpulsas de suas
que o E~tado de Pernambuco e a Venezuela estão li- margen~; r~uçãoc:ia ictiofauna; qu~imadas; assorea-
gados por laç?s.históricos e afetivos muito fortes: o mento~evido à ~gricu/tur~ iQtensi~~; in~uficiência de
generalJpsé I.gnaciode Abreu. e Lima é um herói das program~ deeducaç~() arrlbiental;falta de polícia am-
duaspátrias,Brasile Venezuela, tendo lutado ao lado biental; falta de atenção <;lOS problemas indígenas; de-
de .SimónB()Hv?r; figurano Panteão dos Heróis da- sertificação.
qUelrpaí~ irmão. Seus restos mortais repousam no Q ._. . . - d.
Cernitérib dos Ingleses; no Recífe, em túmulo que ° das. ES~:~0:~:~~de:t~sd1:~~uee:~:sa;:c;:~;
Govern~daVenezuel~rnandou construir e que é cui-
dadóp~rele.O PresidenteH~go Chávez e outros pró- para iniciar odebatesobre transposição, ou qualquer
ceres venezuelanos já o visitaram várias vezes. outro projeto envolvendo oRio SãoFrancisco. Em ou-

FilhQde um dosherqise mártires pernambuca- tros termos, preciSÇlmos salvar °rio.
nos da Fll3v(}lução de 1817, o general Abreu.e Lima, Mas para salvar o rio precisamos conhecê-lo e
ao lado d~ P~éz, .Soublette, Urdaneta,. Montillo e Su - gostar dele.
cre, ~eor~~lha~a de Sl3r "um guapo soldado"a serviço Neste aspecto, saúdo as entidades públicas e
da Re8~pHcana,s América,s..Libe.rtador da Venezuela privadas pelas experiências desenvolvidas, que vi-
e da~ntig~ N()va. GraI1ada"Abreu e Uma sagrou-se sam ao encontro das pessoas com o Rio São Francis-
nas batà/hasde Boyacá, puerto Cabello e Carabobo. co e sua realidade. Uma dessas boas referências é o

IIfI
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projeto de construção de conhecimento e cidadania,
realizado pelo Colégio São Paulo, de Salvador, Bahia.

Trata-se do Projeto Repensando o Velho Chico,
idealizado e implementado pelo Prof. Flávio Caetano
da Silva, que já fez mais de mil alunos e diversos pro
fessores conhecerem o Rio São Francisco da forma
mais profunda possível: indo ao local; debatendo com
estudiosos e Parlamentares; conversando com o
povo ribeirinho, refletindo principalmente sobre sua
realidade e propondo ações afirmativas.

O projeto começou em 2000, a partir da neces
sidade de modernização da pedagogia dentro do co
légio. Criticou-se a formação europocêntrica baseada
no racionalismo, na fragmentação cartesiana do co
nhecimento. Pelo europocentrismo - que ainda hoje
vigora em muitas instituições de ensino e transita na
mídia atual -, a história e as demais ciências são
apresentadas a partir de um foco europeu. A América
Latina, o novo mundo, não existe; ou então aparece
como personagem secundária na construção da pró
pria história. Nessa versão, não somos donos do nos
so destino, mas apenas objetos sem voz, sem vez,
sem vontade.

Para romper com posturas como esta, o Colégio
São Paulo adotou projetos como o de repensar o Rio
São Francisco dentro da ótica da interdisciplinarieda
de entre as várias áreas do conhecimento.

O estudante não é mais um objeto a receber o
conhecimento. Pelo contrário. Ele é colocado em con
tato direto com a realidade, saindo do espaço tradicio
nal da sala de aula para fazer pesquisas de campo,
aprendendo na prática a pensar e refletir sobre o Rio
São Francisco.

Em seus 4 anos de existência o projeto têm sido
reformulado, tornando-se cada vez mais uma criação
coletiva do corpo docente da segunda série do ensino
médio do Colégio São Paulo.

A primeira etapa consiste num estudo teórico
sobre o Rio São Francisco. Depois os estudantes e
professores viajam durante 4 dias pela região. Visitam
a Hidrelétrica de Paulo Afonso, vão a Penedo, em Ala
goas, fazem um passeio de escuna pelo rio até à sua
foz e conhecem a produção cultural ribeirinha, as tra"
dições, o linguajar sertanejo e entram em contato
com a realidade social da população carente.

Após a viagem, os educandos fazem uma avali
ação interdisciplinar, um trabalho escrito e uma apre
sentação livre e criativa, abordando todos os aspec
tos do trabalho.

Senhoras e senhores, estivemos pessoalmente
no Colégio São Paulo e ficamos impressionados com

esse projeto. Parabéns aos que o sustentam: alunos e
professores.

Nossa esperança é de que o exemplo seja ado
tado por mais instituições de ensino, em especial nas
escolas públicas dos Municípios do semi-árido nor
destino.

Obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, tenho o prazer de ocupar a tribu
na da Câmara dos Deputados na tarde de hoje para
registrar a passagem dos 144 anos de emancipa
ção política de Catalão, um dos mais prósperos e
progressistas Municípios do Estado de Goiás, que
tenho a honra e o orgulho de representar no Con
gresso Nacional, acima de tudo por ter recebido a
maior e mais consagradora votação da população
local nas eleições de 2002.

Situado na região sudeste de Goiás e constituin
do-se uma das principais fronteiras do desenvolvi
mento do Centro-Oeste brasileiro, o Município de Ca
talão avançou muito nos últimos anos, principalmente
em função da gestão criativa, eficiente e moderniza
dora levada a cabo pelo Prefeito Adib Elias, uma das
mais densas e estruturadas revelações da política de
Goiás nos últimos anos. Hoje, graças ao trabalho do
médico Adib Elias, Catalão é exemplo de progresso
para todo o Brasil.

Antes afundada em dívidas e empreendimentos
mal planejados e pessimamente executados, faltava
a Catalão uma administração que saneasse o setor fi
nanceiro público e articulasse projetos de dimensão
para que o Município voltasse a crescer e retomasse
o lugar de ponta no processo de desenvolvimento do
Centro-Oeste. Muito ainda estava por ser feito, princi
palmente para acelerar o crescimento econômico e
permitir mais avanços no setor social.

Com o Prefeito Adib Elias, dezenas de indústri
as basearam novos empreendimentos no Município.
Empresas de porte como a Mitsubishi, Cameco, Co
perbrás, ADM e Ultrafértil, todas com níveis de inves
timentos entre 150 e 200 milhões de dólares, além de
grandes mineradoras, voltaram a expandir o parque
industrial de Catalão, que já é um dos mais expressi
vos do interior do País e responsável pela geração de
milhares de empregos diretor e indiretos.

Um impressionante volume de obras vem trans
formando Catalão, também conhecida como Cidade
das Flores, numa das melhores localidades para se
viver não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Dentre
outras, destacam-se as arrojadas obras de urbaniza-



"Este pequeno arraial teve início em
1820 e é hoje habitado por geralístas que vi
eram procurar as ricas terras que há neste
distrito; as suas casas montam a 18 e tem
uma capela; fica na estrada geral da provín
cia deBão Paulo para Goiás, sobre o córre
go Catalão".
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ção, pavimentação asfáltica e abertura de novas vias. osidade e pela necessidade de convivência, o povo
Sem contar a construção de novas escolas e unida- acorria ao local por ocasião das festas. Surgiam, en-
des de saúde, bem como moradias populares, qua- tão, em torno da capela armazéns e vendas, o que de-
dras cobertas, praças esportivas e recuperação de terminava o início de um povoado, que com o tempo se
reservas ambientais. transformaria em arraial e, depois, numa cidade.

Não é por outra razão, portanto, que os índices Pelos levantamentos históricos, Catalão teria
de desenvolvimento humano levantados por institutos surgido nas primeiras décadas do século XIX, entre
insuspeitos como o IBGE apontam Catalão como mo- 1810 e 1820. O brigadeiro Cunha Mattos, autor da
delo de qualidade de vida. É claro que existem proble- Corografia Histórica da Província de Goiás, de 1824,
mas no Município, muitos de difícil solução, mas to- conhecia pessoalmente a região e confirma nos seus
dos eles estão sendo enfrentados e equacionados de relatos a formação do nÚcleo embrionário de igre-
forma realista e pragmática pela administração muni- ja-venda-moradores que marcou o nascimento de um
óipal, que, é bom que se diga, não tem encontrado novo arraial em Goiás.
apoio algum nas ações do Governo Estadual, que se Anotou Cunha Mattos:
mantém omisso, alheiO e até mesmo hostil às deman
das municipais.

Catalão é, com certeza, o Município com uma
das histórias mais curiosas e instigantes de Goiás.

Q escritorCornélio Ramos, autor do livro Cata
lão, Poesia, Lendas e História, segundo cronologia li
vremerite estabélecida, diz:

'~ cídade deve ter sido fundada em
fins de julho de 1722, por ocasião da passa
gem da bandeira de Bartolomeu Bueno Fí
lho, oAnhanguera, pelo Porto Velho, aberto
pelos bandeirantes no Rio Parana/ba, quan
do rumavam para o interiorgoiano".

Ainda de acordo com Cornélio Ramos, a bande
ira deixou como marco de sua passagem uma cruz na
fazenda dos Cassados, nas proximidades de Ouvidor.
Alguns integrantes da bandeira ficaram para roçar e
formar uma estalagem que servisse de ponto de apo
io e referência aos exploradores.

Afirma Cornélio Ramos:

"Entre eles estava um espanhol origi
nário .da Catalunha e apelídado Catalão. O
nome passou do espanhol para a fazenda,
da fazenda para o arraial, do arraial para a
víla, da víla para a cidade e vem sendo con
servado até agora".

Contestada. ou não esta versão, o fato é que,
conforme observou o historiador Luiz Palacín Gomes
no livro História Política de Catalão, Catalão surgiu do
padrão clássico de povoamento de Goiás no século
XIX, ou seja, o chamado patrimônio. Numa determi
nada área já ocupada porsítios e fazendas, um fazen
deiro decidia fazer doação de um lote de terras para a
construção de uma igreja.

Segundo Palacín,na igreja ou capela começa
vam a celebrar-se festas religiosas. Movido pela religi-

Faço essa digressão acerca das origens de Ca
talão para destacar. a importância do Município na
construção do Goiás moderno e economicamente
emergente de hoje. AOcontrário das demais localida
des goianas, que sllrgiram em função do ciclo da mi
neração e em seguida.mergulharam na decadência,
Catalão desde o início teve como característica o em
preendedorismo.

Em 1872, pouco depois de ter sido emancipado,
o Município já comportava mais de 10 mil habitantes e
florescia como pólo estratégico da economia de Go
iás, sobretudo pela sua posição de fronteira com a re
gião do chamado Triângulo Mineiro, no Oeste de Mi
nas Gerais, cuja condição seriaconsolidada mais tar
de através da construção de uma movimentada linha
ferroviária.

No contexto político, Catalão sempre teve lugar
de relevância no processo da tomada das decisões
estaduais. A história doMunicípio registra, nos prime
iros tempos, a influência determinante das famílias
Paranhos e Sampaio, que marcaram o turbulento ci
cio do coronelismopolítico em Catalão. Em vários
momentos deste período, o Município teve a imagem
arranhada e foi vítima da violência, dos desmandos e
das acirradas disputas políticas.

Na década de 40, quando a ditadura do Estado
Novo de GetÚlio Vargas começou a agonizar, passou
a brilhar no Município a estrela. de João Netto de
Campos, um homem que se destacava à época pela
visão de futuro e pelo espírito empreendedor, cuja as-
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censão política iniciou-se através do episódio da dis
tribuição gratuita de sal em Catalão no período de ra
cionamento imposto pela Segunda Guerra Mundial,
quando o produto era monopolizado pelos Sampaios
e só era encontrado no câmbio negro.

Em depoimento concedido ao historiador Nars
Chaul e publicado no livro História Política de Cata
lão, o próprio João Netto narra o episódio:

"Eu morava em Uberaba e só quem
tinha sal na cidade era o Diógenes Sam
paio, e ele só vendia para quem queria. Eu
tinha um amigo, Sebastião Caiado, e ele
mandou 8 vagões de sal. Distribuí sal para
todo mundo em Catalão. O Diógenes Sam
paio teve que vender sal para Formosa e
outros lugares."

o gesto generoso ganhou a simpatia popular.
João Netto ainda surpreenderia a população lo

cai com a sua famosa viagem ao México, em 1946,
quando embarcou num navio um grande lote de 325
reprodutores bovinos, que pretendia vender para o
Governo mexicano. A boiada acabou contaminada
com aftosa e a viagem, fixada em princípio para 30
dias, durou mais de 8 meses e ocasionou um grande
prejuízo financeiro, embora a aventura, do ponto de
vista político, tenha rendido fama e prestígio para
João Netto, que foi recebido como herói quando vol
tou a Catalão.

João Netto seria em seguida eleito Prefeito
pelo Partido Socialista Brasileiro, legenda na época
dirigida por um primo seu, o Senador Domingos
Netto Velasco, um dos fundadores da Aliança liber
tadora Nacional. Sua gestão foi modernizadora, cul
minando com a construção de obras importantes
como o Posto Agropecuário, a Santa Casa de Mise
ricórdia, o Aeroporto e a ponte sobre o Rio São Mar
cos. Nos anos que sobrevieram, sobretudo no exer
cício de sucessivos mandatos parlamentares, João
Netto contribuiria de forma decisiva para o desen
volvimento de Catalão.

Há também que se mencionar o trabalho reali
zado por Halley Margon na Prefeitura de Catalão nos
anos 80, cuja gestão proporcionou um notável salto
no processo de desenvolvimento do Município. Des
cendente de uma família austríaca, Margon abriu no
vas perspectivas econômicas para Catalão e quebrou
o ciclo de estagnação econômica a que o sudeste de
Goiás foi submetido com a desativação parcial da es
trada de ferro, principalmente incentivando a indústria
de extração mineral.

Voltando aos dias atuais, explico que realizei
esta rápida, porém substanciosa, digressão histórica,
no breve registro que faço na Câmara dos Deputados
acerca da passagem dos 144 anos de emancipação
política de Catalão, para situar a importância da admi
nistração do Prefeito Adib Elias, que já se apresenta
como marco na história do Município e do próprio
Estado de Goiás, tanto do ponto de vista político
como no campos social e econômico.

Tendo sempre ao seu lado figuras da competên
cia da Primeira-Dama Adriete Elias, do Vice-Prefeito
João Sebba, do Deputado Estadual Fernando Netto,
do ex-Prefeito Halley Margon, do Presidente do
PMDB, Velomar Santos, de um conjunto de auxiliares
operosos e trabalhadores, de Vereadores dedicados
e portadores de alto espírito público, o Prefeito Adib
Elias escreve com seu grande trabalho páginas mar
cantes na história de Catalão, comprovando com
obras de ampla repercussão o talento, a garra e a de
terminação da nova geração de políticos que está
construindo um notável capítulo da caminhada de
progresso de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro.

Portanto, como representante de Catalão neste
Parlamento, sinto-me à vontade para destacar a gran
deza e a importância deste extraordinário Município
goiano, berço de homens e mulheres ilustres, locali
dade de economia moderna e avançada, sede de em
presas de renome como a Cameco, Coperbrás, Ultra
fértil e Mitsubishi, Catalão é hoje, sem dúvida alguma,
uma modelo para os demais Municípios brasileiros
pela administração honesta, honrada, zelosa e com
petente do Prefeito Adib Elias, meu irmão de fé e de
jornadas políticas, um médico com grande vocação
política e humanitária, que merece a reverência e o
aplauso de todos nós.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO TOTA (PP-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a razão de minha presença hoje nesta tribuna é
dizer da alegria e da expectativa otimista em relação a
2 sociedades sul-americanas. Há bem pouco tempo
foi reinstalada a Frente Parlamentar Brasil-Bolívia,
um grupo de trabalho formado por 36 Parlamentares
dos Estados fronteiriços do País - Acre, Rondônia,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O grupo multipar
tidário vem dando mostras freqüentes e decisivas de
seriedade e determinação em estreitar laços, estabe
lecendo marcos definitivos para a integração brasilei
ra com a vizinha Bolívia.

Felizmente, ambos os países contam com diplo
matas empenhados na aproximação e decididos a
buscar os meios necessários para que o intercâmbio



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OUinta-feira4 42189

definitivamente se realize com enormes lucros e be- O Acre, é bom lembra.r, tem um especial interes-
nefícios para ambos os lados. Em Brasília, o encarre- se em ver concretizado o estreitamento de laços com
gado de Negócios da Bolívia, Sr. Marco Antônio Vida- a Bolívia, em nível econômico, político e cultural. Afi-
urre, e o Embaixador brasileiro em La Paz, Antonio nal, o Estado carrega em sua história a origem bolivi-
Mena, nãomedem esforços ejá deram passos decisi- ana e tem nesse país ágrande maioria de suas fron-
vos para que a integração Brasil~Bolívia Saia dos dis- te.iras.A Amazôniaboliviana até a.sbordas do altipla-
cursos, das visitas presidenciais e das boas inten- no é, geograficamente, tão somente uma continuida-
ções governamentais para ser uma realidade extre- de do espaçoacreano em todas assuascaracterísti-
mamente.lucrativa para os 2 povo~. caso Nossas cidEides já se entrelaçam naturalmente,

Sr.. P~esidt3nte, Sras.e Srs. Deputados, a Frente sejaBrasiléia com Cobija, seja Plácido de Castro com
Parlamentélrpode se.considerar extremamente afor- Vila Montevidéu, ambas do Departamento dePando.
tunada. pela presença de figuras exponenciais e so- Afinal, o Acre tem produtos que interessam aos bolivi-
pretudo conhecedoras profundas da realidade fronte- anos e vice-versa., além de uma história em comum e
iriça,·. que.exige uma atitude· firme e determinada. na. um potencial turístico queprecisa enormes perspecti-
condução de açõe~ objetivas que resultem em pro- vaspara ambos os lados. É hora de trabalhar para
gresso~c()nsecutivos rumo à desejada integração. que a intenção se torne uma realidade palpável o
Na Presidência e Vice-Presidência,. respectivamente, mais cedo possível.
o Deputado acreano Nilson Mourão e o Senador ron· Muito obrigado. .•.
donier"lse Valdir Raupp dispensam comentários em O SR.· PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o
termosde ?ompetência.eempenho, além de uma dis- seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
posição redobrada pa~aque os trabalhos produzam Deputados, uma das principais atrações turísticas
frutoscon?reto~ e emmenor prazo. de Belém do Pará,o Bosque Rodrigues Alves- em

Émisterreconh~cera.indaque tanto o Secretá- que o visitante encontra, emtodaa sua exuberân-
rió da Frente, DepUtado mato-grossense Carlos Abi- cia, a flora amazônica -está comemorando 120
caIH,. como. ot~soureiro, Senadpr Juvenal da Fonse- anos de fundação.
ca, de Mélt() Grosso do Sul, já d~monstraram, através A exp.ress.ão "Bosque", nom.·e consagrado pela
d~ tra~alho .. h~bileextremam~ntefrutífero, que a t d' - I f Tdd . I'b' d
meta é~obre.e possível de ser alcançada mesmo a ra IÇa0 popuar, vem com aC11 a e aos a lOS e

curto ptEiZ?, déldEiaintellçã? cristaHna de ambos os J:~~~e; f:~~:d:;r~=s ~~~~~f~:~~~~~a~:~~~o c~
PélíseSeme~tabel~cer~Ó(Jrd?s e tratados para que a d di· d' . . d· .. h d
aproxiTaçã8s~torneumEi reaHda<;te.palpável ainda a e, ~a émlssovem tornan o-se urna "11 aver e"
parae.Stageração. ~~izlTlrnte, é válido ressaltar, am_ apropriéldapara pesquisEis .• Na verdade, é. uma festa
bos osGoyernose~tã()agora deqididos no estabele- para uma duplacoijlemoração: a revitalização, que

cilTl.ento de.élos9ue hálTluito poderiam estar já ren - ~~~~ed;e~~~~~,~~~~~o~u:10l;r~~::::d~~~oJ~~
dendobenefípiosefl3.ciHdades para as comunidades dim Botânico.
dos 2 I.ados da fr?nteira.

Sr. ~r~idente,Sras.e Srs. Deputados, a recen- pécieP:~i~~~c~a~:~~~~o:~~~~~~~~:: ~~~~~::. es-
te Visitad? ere~i~ente Luiz Inácio Lula da Silva ao
Peru,acom~~nh~dodo GovemadorJorge Viana e de OBosque Rodrigues Alves, constituído por94%
uma ~Xte9sacolll.itivaq~.rincluiua Tais representati- de mata virgem nativa arnazônica, reúne 50 famílias,
va. p~rcelliidoernpresari~do a~reaDo, foi uma prova 194 gêneros e 309 espécies vegetais, num ambiente
cabEileeficazde9~eo é~treitamento de laços já pas- onde vive uma f~uha natiya de cerca de .60 espécies
sou dopr9jeto e agoraicaminhaapassos largospara vertebradas, entre peixes, anfíbios, répteis, aves e
suacol1creti~aç~()Jain<;taquetardia. É oportuno lem- mamíferos, e abriga45 edificaçÕes internas: 8quios-
brar qUe aexist~nciEideoutra frente Parlamentar, a ques, 2 monumentos, 2 banheiros.e 3 guaritas, 2 co-
Br61su.,.peru,éoutroex;elllplo de. esforço concreto e retos, 1. chafariz, 1 aquário, 1... auqitório, a casa da
produtivo,c9TresultEido~ visíveis, para que seja guarda munidpal, 7 gaiolas de animais, 1 gruta en-
dad",..ullla guin~~f1gefinitiv~.. na política externa de cantada, 1 caStelo, 1 cascata e 7 lagos, além de áreas
qossoFa.í~,~.p",rEi9ueoG~verno Central passeen- de administração, coordenação e manutenção de
tão a d?f, .~9111? grElt~n~Eleirforma, a devida atenção todo Oespaço físico.
a qos~o~yizirr~sq~fr()nt~ira, seja da Comunidade Come ia dizendo, o bosque, que empresta o
Andina;do Pacto,A;mazônico Ou do MERCOSUL. nome do quinto presidente da República, Rodrigues

Ilfl
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Alves, foi idealizado pelo Barão de Marajó, José Coe
lho da Gama Abreu, presidente da Província do Pará
de 1877 a 1881, mas criado na administração de
Antônio Lemos, intendente de Belém, que fez da cida
de uma das mais belas do País, e foi o maior urbanista
que Belém já teve. Com Lemos, nossa Capital ganha
fama como a "cidade das mangueiras".

Hoje, a bola nesse campo está com a atual ad
ministração da cidade e com o Prof. Valmir Santos,
administrador do Bosque, que vem desenvolvendo
com dedicação e empenho um brilhante projeto, vol
tado para a recuperação do acervo, as programações
culturais e os esclarecimentos sobre as riquezas da
fauna e da flora de nossa região. Segundo o Secretá
rio Municipal de. Meio Ambiente Fernando Maia, a vi
sitação aumentou consideravelmente nos últimos
meses, estimulada pela utilização do bosque para ati
vidades culturais e esportivas; aos domingos, por
exemplo, as atividades artísticas estimulam a preser
vação ambiental.

Uma exposição permanente conta a história da
formação da Amazônia, da fauna, da flora, das lendas
e dos monumentos da região que um dia foi chamada
de "Hiléia" e "Inferno Verde" por naturalistas europeus
que deixaram seus nomes na história da imensa pla
nície amazônica.

Mas nem tudo é beleza naturaLO Inferno Verde
do grandioso Rangel sofre constante ameaça. O in
cêndio recente que atingiu a floresta de Carajás, no
sul do Pará, expõe o risco em que se encontra a re
gião e seus moradores. Ofogo que se alastrou consu
miu cerca de 500 hectares de mata, o equivalente a
600 campos de futebol.

Ressalto que a Floresta Nacional de Carajás
tem 412 mil hectares e abriga animais raros, como a
onça pintada e outras espécies em extinção, sendo
rica em biodiversidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se a Ca
pital paraense está vivendo uma dupla comemora
ção, é duplamente premiada - por que não dizer? 
por abrigar também o Museu Emílio Goeldi. Por sua
importância para a Zoologia, a Botânica, a. Antropolo
gia e a Geologia, o Emílio Goeldi é o museu mais cul
tuado fora do Brasil. É o depositário da história natural
e etnográfica da Amazônia.

Essa centenária instituição dedicada a pesquisa e
ao desenvolvimento da Amazônia completa no próximo
mês de outubro 137 anos de existência. Seu nome é
uma homenagem ao naturalista suíço Emílio Augusto
Goeldi, pelos grandes serviços prestados à Amazônia.
O índice de interesse público pelo pavilhão de exposi-

ção e pelo parque zoológico revela-se pelo número de
visitantes, que atinge mais de 100 mil por mês.

Volto a falar do Bosque Rodrigues Alves para
ressaltar que a contribuição desse espaço para a for
mação da consciência em questões ambientais pode
ser creditada ao empenho da atual administração mu
nicipal de Belém. Por seu papel na educação ambien
tai e na conservação das espécies florestais em extin
ção, o Bosque faz jus à programação elaborada para
a comemoração do seu aniversário, programação
essa que se estenderá até o dia 3 de outubro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Pas

sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Darcísio Pe
rondi, do PMDB do Rio Grande do Sul.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, dois assuntos de suma importância me tra
zem à tribuna hoje. O primeiro, a saúde. Nos últimos
meses, tenho focado minha atuação na defesa de re
cursos para a saúde - o maior tesouro do ser humano
-, acima de tudo na defesa do cumprimento da Emen
da Constitucional n° 29, que esta Casa votou em
1999, depois de um grande acordo. O segundo as
sunto é a biotecnologia e a transgenia.

Desde a chegada a esta Casa da proposta de
reforma tributária encaminhada pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, enorme ansiedade tem sido ge
rada entre os Parlamentares que ao longo de sua his
tória estiveram batalhando por mais recursos para a
saúde. Diversos Governadores manifestaram interes
se em ver aprovada na reforma tributária uma desvin
culação de seus recursos, a chamada DRE. Essa
desvinculação representa séria ameaça à manuten
ção dos programas das áreas de saúde nos Estados
e que foram instituídos em função da obrigação cons
titucional criada pela Emenda Constitucional n° 29,
que vinculou recursos mínimos para a saúde nas três
esferas de Governo.

O Relator da proposta de reforma tributária, De
putado Virgílio Guimarães, incluiu, por 2 vezes, em
seu relatório provisório, a desvinculação dos recursos
da saúde, dando a Estados, Municípios e à própria
União liberdade para não gastarem o mínimo consti
tucional. Fui o primeiro a denunciar esta manobra,
que afetaria enormemente o financiamento da saúde
no Brasil. O movimento em defesa da saúde e Depu
tados desta Casa também reagiram. Felizmente a
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proposta não foi levada adiante. Aproveito para pedir Faço aqui esta denúncia porque esta Casa vai ter
que os recursos da saúde sejam preservados quando de reagir. A saúde vai ter de reagir. Os Secretários Mu-
da votação no plenário daCâmara dos Deputados. nicipais e Estaduais de Saúde vão ter de reagir. Na se-

Não bastassem as ameaças do Deputado Virgí- mana passada, o Conselho Nacional de Saúde já aler-
Iio Guimarães, que vencemos, chegou a esta Casa tou o Governo sobre esse risco. Nós também o alerta-
outra ameaça a quem, desesperado, procura uma mos, e o fato aconteceu. Sabe como eles fizeram? O
santa casa, um posto de saúde, uma farmácia pública Ministro Mantega ..., aliás, S.Exa. é uma manteiga aze-
- uma mãe, com o filho no colo, que não tem mais re- da para a saúde -, com certeza, disse que a Emenda
médio para tratar aotite, a pneumonia ou a amigdalite Constitucional. n° 29 está sendo cumprida. Precisariam
da criança. Trata-se do veto do Presidente Lula ao art. 37 bilhÕes para cumpri-Ia e estão quase chegando lá.
59, § 2°, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004, A previsão é de pouco mais de 36 bilhÕes. Portanto, já
aprovadapeloCongresso Nacional. Esse artigo proi- estão tirando 900 milhões da saúde.
bia a utilização desses recursos fora de açÕes e servi- Agora, qual é a artimanha? Eles dizem que
ços de saúde. cumpriram a Emenda Constitucional n° 29. Eles trans-

Pasmem, Srs. Deputados presentes no plenário feriram 3,5 bilhÕes do Fundo de Combate e Erradica-
ou que se encontrem em seus gabinetes - chefes de ção daPobreza, de açÕes do Bolsa-Alimentação e da
gabinete, anotem e passem ao seu Deputado, caso área de saneamento, que não são recursos específi-
ele esteja em audiência. -, porque esse veto permitiu cos para a saúde, para cumprir as exigências da
que recursos da saúde assegurados pela Emenda Emenda n029, e estão dizendo que ela foi cumprida.
Constitucional n° 29 fossem deslocados para outras Na realidade, não o foi. Esses 3,5 bilhões devem, sim,
áreas. Esta Casa reagiu. Eu mesmo denunciei esse ser destinados a esses programas. Conduzir o Pro-
fato 15 dias atrás. Após essa denúncia, a Frente Par- grama Fome Zefocom recursos que deveriam ir es-
lamentar da Saúde e a Comissão de Seguridade So- pecificamentepara a saúde, de acordo com a Emen-
cial e Famíliaforam procurar o Ministro Guido Mante- da n° 29, e dizer que estão cumprindo a emenda é
ga, a fim de solicitar que esse desvio de recursos do uma mentira. DenuncioaoBrasil que esse tipo de prá-
Orçamento - em torno de 5 bilhÕes de reais - não tica se trata de urnengodo. Cito, como exemplo, que o
acontecesse. Orçamento daSaú~e prevê 1,~ bilhão de reais para o

O Ministro foi muito atencioso conosco, assim Programa Fome Zero..Não tenho nada contra o pro-
como sua equipe. Deu-nos explicaçÕes. S.Exa. só fal- grama, mas não podemo~ admitir que o dinheiro que
tou ajoelhar-se. Não deixamos que o fizesse, mas ele, deveria ser gastOern remédios para os doentes, em
numa·profisSão de fé,. como que rezando, disse-nos melhoria no atendimento hospitalar financie outros
queoSis~ema Único de Saúde não seria prejudicado programas sociais.
em 5 bilhões de reais. O Ministro afirmou não haver Pior: será ~ue vamos conseguir mudar essa si-
interesse do Ministério em retirar recursos da saúde tuação na Comissão de Orçamento? Estão sendo re-
para o~tr?s programas do Governo. Em função das tirados 3 bilhões 571 milhões do Ministério da Saúde.
pressões o Ministro se comprometeu a encaminhar à Além disso, mais 900 milhÕes, segundo técnicos do
Casa projeto de lei corrigindo o erro provocado pelo Conselho Nacional. de Saúde, não foram incluídos.
veto do Presidente da República. Nós saímos de lá Isso dá quase 5 bilhÕes.
menos intranqüilos, desconfiando do que poderia ha- Presidente· Lula, Presidente Lula., Presidente
ver na proposta orçamentária de 2004. Lula, VExa. se elegeu com o voto dos pobres, dos

Dis~emos a S.Exa. que o veto abriria, novamen- operários, das grávidas, dos velhinhos que têm reu-
te, a porteira para os .Estados e os Municípios não matismo,.dos cardiopatas, das mães de crianças des-
cumprirem a Emerda Constitucional n° 29. Ele ficou nutridas, dos usUáriósdas Santas Casas, dos funcio-
de consertaressa falha. Epasmem novamente, Sras. nários da área da saúde do Brasil inteiro. \l.Exa. se
e Srs. Deputados, porque o projeto encaminhado não elegeu com todos esses Votos e agora está tirando
resolve0 problema da saúde. dessas pessoas quase 5 bilhÕes.

Na sexta-feir? chegou ao Congresso Nacional a Deputados da base do Governo, Deputados do
propostaor9amentária .para 2004. Dá vontade de PT que ajudaram a construir a Emenda Constitucio-
chorar, Deputada Luiza Erundina. Dá vontade de cho- nal n° 29, pelo amor de Deus, reajam. Vamos nos unir.
rar, Deputado José Unhares. Estão tirando dos po- Minha assessoria não gosta que eu use esse
bres, de 120 milhões de brasileiros, quase 5 bilhões termo, mas vou usá-lo. É. um assalto ao brasileiro que
na proposta orçamentária do ano que vem. precisa do SUS.

&1
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Ouço com prazer o aparte do nobre Deputado
José Unhares.

O Sr. José Unhares - Nobre Deputado Darcí
sio Perondi, conheço sua trajetória política nesta
Casa ao lado daquilo que representa talvez o seg
mento mais importante para a maior conquista do
País, o Sistema Único de Saúde - SUS. E nesse sis
tema há como âncora as Santas Casas, que, segun
do estatística do próprio DATASUS, são responsáveis
hoje por 37,87% dos internamentos efetuados, sobre
tudo para as classes mais pobres da Nação. V.Exa.
deflagra essa notícia, usa um termo realmente grave,
mas não o é para a situação, porque se trata mesmo
de um assalto. Só se assaltam os frágeis, aqueles que
vivem na indigência. Duvido que se assaltem os ban
queiros e magnatas. Esses não são assaltados, mas
podem retirar a saúde da criança desnutrida e o aco
lhimento ao idoso. Se porventura o seu prognóstico,
que agora apresenta a esta Casa como denúncia, vier
a se realizar, teremos que nos levantar. A Emenda
Constitucional n° 29 foi uma conquista suprapartidá
ria deste Congresso. Parabéns pelo seu discurso e,
sobretudo, pela sua oportuna denúncia.

O SR. DARCíSIO PERONDI- Obrigado, Depu
tado José Unhares, grande lutador pela saúde e um
dos autores da Emenda Constitucional nO 29.

Deputados, falem com seus Líderes da base do
Governo. Falem com seus Líderes, repito. Ou esta
Casa reage ou não poderemos ir às nossas bases e
conversar com o povo nas vilas, visitar um posto de
saúde ou uma Santa Casa. Com este roubo não have
rá dinheiro para aumentar serviços do SUS no ano
que vem. Então, o hospital comunitário, o hospital pú
blico e até as clínicas privadas que atendem pelo
SUS não terão reajustes.

O próprio Conselho Nacional de Saúde, presidi
do pelo Ministro da Saúde, criticou o veto e a proposta
orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional.

São apenas 500 milhões para aumentar o aten
dimento dos serviço no ano que vem. O crescimento
vegetativo precisa de mais do que isso. Então, pre
destinamos - aí, sim - um caos nas UTls e nos pron
tos-socorros do País.

Ainda há tempo, Presidente Lula.
Concedo com prazer um aparte ao nobre Depu

tadoZonta.
O Sr. Zonta - Deputado Darcísio Perondi, em

primeiro lugar cumprimento VExa. pelo pronuncia
mento. Embora eu tenha chegado aqui este ano, re
conheço o valor do seu trabalho neste Parlamento.
Sou de um Estado vizinho ao Rio Grande do Sul e sei

do seu empenho em prol da saúde e também de ou
tras áreas, tal como o fazem o Deputado José Unha
res e outros Parlamentares. É gravíssima a denúncia
que V.Exa. traz quanto aos números do Orçamento
para o próximo ano. Todos nós que temos a consciên
cia da representação do povo, que nos confiou o seu
voto para que aqui o representássemos, precisamos
reagir, primeiro, por respeito à população, que cada
vez mais vê diminuir o atendimento à saúde. O povo
precisa ver cumpridas as promessas de campanha,
que quase sempre contam com o apoio do eleitor. O
nosso papel aqui é exatamente representar os ansei
os daqueles que nos elegeram. Temos de nos unir
para mudar esses números. Podemos fazer isso por
meio de emendas e destaques. Precisamos nos unir
suprapartidariamente. Não interessa ser ou não da
base do Governo. Não podemos deixar de apoiar uma
área tão importante quanto a dasaúde. Quantas pes
soas estão pedindo misericórdia para serem atendi
das? O comprometimento do orçamento familiar com
medicamentos e assistência médica aumentou. É
preciso incrementar um mutirão para reverter essa
gravíssima falta que o Governo comete ao cortar re
cursos da saúde. Precisamos somar esforços, reagir,
como fez o grupo que votou contra o projeto de refor
ma da Previdência, que também cortará direitos dos
funcionários públicos. E é difícil vermos direitos sub
traídos. Faço um apelo para que nos unamos, a fim de
corrigir essa injustiça. Parabéns a VExa., Deputado.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Obrigado a
VExa., Deputado.

Concedo aparte ao Deputado Dr. Benedito Dias,
grande companheiro de luta na área dasaúde.

O Sr. Dr. Benedito Dias - Deputado Darcísio
Perondi, cumprimento-o pelo assunto de grande im
portância que traz a esta Casa. Na Legislatura passa
da, realizamos manifestação na Esplanada dos Mi
nistérios, onde se reuniram Parlamentares de diver
sos partidos, da Comissão de Seguridade Social e
Família e da Frente Parlamentar da Saúde, a favor da
Emenda Constitucional n° 29, que traria recursos à
saúde. Hoje, o pronunciamento de V. Exa., denuncian
do que o Presidente Lula cortou parte dos recursos
destinados a essa área, vai fazer com que a Casa re
flita sobre esse assunto, porque quem vai sofrer com
esse corte é a população que mais precisa. Quero as
sociar-me ao apelo que V.Exa. faz da tribuna no senti
do de que o Presidente Lula e o Ministro da Saúde re
vejam essa questão, pois a saúde é de grande impor
tância para este País. Cortar recursos dessa área é ti
rar dos pobres, as pessoas que mais precisam neste
País. VExa. está de parabéns. Associo-me ao seu
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pronunciamento eà sua reivindicação, que não é só
sua, é também do povo brasileiro.

O SR. OARCíSIO PERONOI - Ouço com prazer
o Deputado Dr. Pinotti.

O Sr. Or. Pinotti -Meu caro companheiro Depu
tado Darcísib Perorídi, antes de rnais nada quero
cumprímentáQo não pelo seudiscurso de hoje, mas
pela sua vida dedicada a defender-a saúde pública
prasileira e .as instituições filantrópicas, .das quais
VExa. é realmente um dos maiores defensores.
V.Exa. aborda aspecto fundamental., ao tratar do fi
nanciameflto da .. saÚde e, claro, tem plena razão
quando diz que devemos impedira retirada desse fi
nanciame~to, quejá é precário. V. Exa.. $abe melhor
do queninguém .;- e gostaria de ouvir comentários de
V.Exa..a esse respei~o ~que a Organização Mundial
de Saúde .. recomenda, pede, implora que nenhum
país no m~ndoinvista.menos que 5% do seu PIS em
saúde. Estamos hojeinvesti~doapenas.2,5% do PIB
ness~áre~,?qu~é muito P?uco.A maioriadospaí
ses latino-america~oscOrn rendaper capita parecida
coman?~s~ investem~%ou mais; os Estados Uni
dos. in~e$tem 1~%;o G~nadá,22%; nenhum país eu
ro~eu .~plicame~?s 9ue10%do PIB· efl1 saÚde. Não
po~.emo~ fl1aispermitirquressascoisas continuem
acontecendo. Todosfomosen~anados Pr'fj CPMF.
Nãopoqe

fl1
os$ofrerum novo engano. Parabéns, De

putadof;)e~ondi!

OS~•. O~RCíSIO PERONDI- Muito obrigado,
DeputadoDr·EinoUi.

VOlf~ei~arregistrado nos AnaisdestaCasa - os
colega~p?d~rnbuscar no meu gabinete -, documen
to do Gors~I~?~acionalde SaÚde que mostra estudo
inicial d~c;0fl1iss~o de.Orçamento sobre esse roubo,
e, .tampéfl1, ~d7liberaçãodesse. mesmo Conselho,
que? f\Aini~tr?a~sina,da qual se infere que o objetivo
sãoa~õe~cle$~yde,nãoauxflio à pobreza. Há outros
Ministério~!e.fontespara fazê-lo, tudo vai depender da
nossa reação.

ger~pente( até podemos obstruir, hoje,arefor
ma tfibutárla,para que oPresidente Lula possa acor
dar. S.Exa.a~sinou sem ver? O PresidenteLula, que
veio daP9b~eza, que é um homem generoso, que
cresceucofl1as~alutaafavor dos necessitados, que
muitas Ve~e~nã() teve sequer acesso à saúde, não
pode cOI1)~t7re$Se crime contra o povo, desrespei
tandoa Efl1en.d~Constitucional nO 29, que garante o
dinheiro~a s~9drdos pobres.

oSr. NUtbliBaiano ....; Concede-me V.Exa. um
apártê?

IIIIIIí I

O SR. OARCíSIO PERONDI- Ouço com prazer
VExa., Deputado Nilton Baiano, grande companheiro
de luta pela saúde, há mais de 8 anos nésta Casa.

O Sr. NiltonBaiano- Nobre Deputado, quero
parabenizar V.Exa. pelo brilhante pronunciamento.
Desde. que aqui cheguei, em 1990, trabalhamos na
Comissão de Seguridade Social e, na qualidade de
médicos, sabemos do sofrimento a que a população
está exposta quanto ao serviço de saúde. Assistimos
a todoinstante na imprensa a episódios como o ocor
rido no Rio de Janeiro, que revela, inclusive., o proble
ma de um tomógrafo que há mais de um anoestá en
caixotado. No meu Estado, oEspírito Santo, e no
EstaclodeV.Exa, o Rio Grande do Sul, certamente
essas coisas se avolumam. E, muitas vezes, aspes
soas se humilham, procuram um político para ver se
conseQuem fazer exameS .a.que têm direito.. Todos
nós, não só os Deputados médicos, temos de nos
conscientizar, para evitar que essa situ~çãoc?ntinue
acontecendo. É o que nós deveríamos ter feito quan
do dareforma ~a Previdência, ufl1a reforma cruel,
~ma I~forma que.não$ó tira direitos d9s .servidores
públicos, fl1as, principalmente~ desmonta o Estado. A
nossa grande preocuRação agora.e sab:rse. esse
desrnonte~ão vai acontecer na áre~ da $aúde. Como
VE)(a.mostr~nesteimp?rtant~ pronunciarnento, pa
rece q~e as coisas já começatam a acontecer. Muito
obrigado e meus parabéns.

()SR.OARCíSIO PERONOI ....; Obrigado, Depu
tado Nilton Baiano.

Sr. President:, Sras. e Srs. Deputados, esta é
uma .Iuta nossa, é uma luta do Conselho Nacional de
Secretários MUt)icipais de Saúde e também dos Con
selhosMunicipais. Or. Gilson Cantarino, reaja! Dr. Luiz
Odorico, não ponha seu partido acima do partido da
saÚde!

A luta é também de todos os jornalistas do Co
mitê de Imprensa do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados.

Precisamos lembrar queoFundo de Combate e
Erradi~ção da.Pobreza foi instituído quando já imperava
a obrigatoriedade de aplicação mínima.de recursos em
ações.~ setviços públicos de saúde. Significa dizer que
tal aplicação mínima jáestava garantida, independente
mente da criação d9 refe.rido fundo. Ou seja, a criação do
fundo veio acompanhada de receitas próprias, as quais
se pretendia ver.somadas àquelas já garantidas à área
social. Tais recursos,. portanto, não obstante eventual
mente financiarem ações típicas do setor, não poderiam
jamais integrar o. pi~ collstitucional estabelecido na
Emenda Constitucional nO 29.
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Os recursos do citado fundo não poderiam, para
fins de apuração do mínimo constitucional- e somen
te para esse fim -, ser assim considerados, sob o ris
co, agora bastante real, em função da proposta orça
mentária para 2004, de reduzir os recursos gastos no
âmbito da saúde.

As razões do Ministro Mantega, seja no momento
em que sugeriu ao Presidente Lula vetar dispositivo da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja no momento da
elaboração da proposta orçamentária para 2004, aca
bam por mudar o entendimento já consagrado pelo
Congresso Nacional, a fim de lançar mão dos recursos
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, esti
mados em cerca de 5 bilhões de reais em 2003, para,
por vias indiretas, financiar o superávit primário. Isto sig
nificará desviar recursos da área social para financiar o
orçamento fiscal, sobretudo a dívida.

Precisamos continuar a pressão para evitar que
sejam retirados recursos da saúde. Precisamos fisca
lizar o cumprimento da Emenda Constitucional n° 29,
por cuja aprovação tanto lutamos. A Emenda Consti
tucional n° 29 foi uma das matérias mais negociadas
já aprovadas nesta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o outro
assunto que quero trazer à reflexão desta Casa diz
respeito à biotecnologia, à polêmica em torno dos
transgênicos.

Desde o início do seu Governo, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva encontrou o problema dos
transgênicos para resolver. A colheita da safra da soja
de 2003, especialmente da soja do Rio Grande do
Sul, exigiu fosse editada medida provisória para per
mitir a comercialização·da safra da soja transgênica
gaúcha.

Enorme polêmica se instalou. Setores do Go
verno Federal contrários à transgenia iniciaram cam
panha visando confundir a população brasileira com
falsas informações sobre males que seriam causados
pelos Organismos Geneticamente Modificados.

Quando da votação da Medida Provisória nO
113, o Líder do Governo, Deputado Aldo Rebelo, as
sumiu compromisso com a bancada agrícola no senti
do de que o Presidente enviaria ao Congresso Nacio
nal, em meados do mês de junho, projeto de lei regu
lamentando a pesquisa, o plantio e a comercialização
de plantas transgênicas. O projeto seria enviado em
regime de urgência constitucional. O acordo não foi
cumprido, e a ameaça de que no próximo ano os mes
mos problemas ocorram se tornam iminentes, pois o
início da safra se aproxima.

Uma luz no fim do túnel foi acesa quando a De
sembargadora Selene Maria de Almeida proferiu de
cisão na ação ajuizada pelo Instituto de Defesa do
Consumidor - IDEC e pelo Greenpeace e que havia
tornado sem efeitos dispositivos da Lei de Biossegu
rança. A decisão da Dra. Selene é um dos maiores
tratados sobre biotecnologia já elaborados no Brasil.
São 719 páginas, que mostram a segurança e os
enormes avanços que a transgenia vem desenvolven
do em todo o mllndo. Pena que setores do Governo
Federal em vez de fazerem cumprir a decisão busca
ram criticar a desembargadora e lutar pelo não-cum
primento da decisão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tempo
já se esgotou. Esta Casa precisa cumprir sua prerro
gativa constitucional de elaborar uma lei que resolva
em definitivo a questão da transgenia no Brasil.
Encontra-se pronto para votação em plenário o subs
titutivo ao PL n° 2.905/97, elaborado pelo Deputado
Confúcio Moura e já aprovado na Comissão Especial
após uma das mais violentas reuniões já vistas na
história da Câmara dos Deputados.

Não podemos mais aguardar a boa vontade do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até agora
não resolveu entre os 2 projetos que estão sob sua
análise. A minuta que chegou às mãos da imprensa
brasileira não agradou àqueles que há anos vêm lu
tando para colocar o Brasil em posição de destaque
tanto como país líder na produção agrícola quanto
como país avançado na questão da transgenia.

Pela minuta, a Comissão Técnica Nacional de Bi
ossegurança - CTNBio é transformada em órgão con
sultivo. As decisões sobre biotecnologia serão tomadas
pelo Sistema Nacional de Bio$segurança de Organis
mos Geneticamente Modificados e Derivados - SINBio,
órgão ligado à Casa Civil. Pergunto: quem comandará o
SINBio? Não podemos permitir que uma indicação polí
tica dificulte o avanço da biotecnologia.

Precisamos nos mobilizar, no Rio Grande do Sul e
em todo o País, para cobrar o envio de um projeto de lei
que resolva em definitivo a questão. Faço um apelo aos
agricultores para que mandem cartas e e-mai/s ou tele
fonem ao Ministro-Chefe da Casa Civil, ao Ministro da
Agricultura, à Ministra do Meio Ambiente e aos Deputa
dos Federais e Senadores da República.

Espero que entidades como a CNA, a CNI e a
CONTAG também Se engajem mais fortemente nessa
luta, que só será vencida se for de todos.

O Brasil e a Argentina tendem a dominar o mer
cado mundial de soja, uma vez que os Estados Uni
dos não têm mais para onde expandir sua fronteira
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agrícola. Não podemos perder a oportunidade de in- 6 países mais avançados na área da biotecnologia a
serir o País definitivamente na era da biotecnologia. serviço do homem e do agricultor?

A polêmica criada sobre a soja transgênica no Registro aqui uma critica a uma reportagem pu-
sul do País está levando um clima generalizado de in- blicada no jornal O Globo, no dia 24 de agosto. Na re-
segurança aos investidores do setor privado, que re - portagem, o jornalista afirma que o jornal teve acesso
lutam cada vez mais em financiar projetos de pesqui- à atada reunião que autorizou a liberação comercial
sa agrícola no Brasil, tantopara variedades transgêni- da soja transgênica. É uma inverdade a alegação de
cas quanto para as convencionais. Tal insegurança que não havia quorum no momento da votação da Ii-
prejudicará o produtor brasileiro, que deixará de con- beração. A aprovação se deu com o quorum necessá-
tar com sementes de qualidade para o cultivo. O atra- rio, tanto que logo após se iniciou a discussão em tor-
so da definição governamental é ruim para a pesqui- no do texto que deveria tomar o parecer, o comunica-
sa, para o produtor, para a economia brasileira e até do de liberação.
mesmo para o meio ambiente. Outro pontoque trago para reflexão dos Srs. De-

O Brasil é hoje o maior exportador de soja do putados diz respeito à campanha difamatória que al-
mundo graças ao desenvolvimento tecnológico da la- guns Deputadosdo Partido Verde estão fazendo con-
vouranasRegiõesSul e Centro-Oeste do País. Originá- tra o Dr. LuizAntônio Barreto de Castro, chefe do Cen-
ria da China, a soja é urna planta de clima subtropical e tro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e
temperado, o que. limitava as possibilidade de cultivo no Biotecnologia - CENARGEN, da EMBRAPA. Nesse
Brasil ao extremo sul. i\través de muita pesquisa, a sentido, aproveito para registrar nos Anais da Câmara
EMBHAPA conseguiu colocar o nosso País no cenário dos Deputados a carta que o Dr. Luiz Antônio Barreto
mundial.com a tropicalização da soja. '~produtividade de Castro encaminhou ao Presidente da Comissão
brasileira !'3 motivo ~einvejapara omundo'~ afirma Carlo Técnica Nacionalde Biossegurança, publicadano jor-
Lovatelli, Presidente da Associação Brasileira de Agri - nal O Estado de S. Paulo, relatando a campanha difa-
business-ABAGedaAssociaçãoBrasileiradas Indús- matória que temsido feita contra·.ele, bem como as
trias de Óleos Vegetais - ABIOVE. denúncias de que a aprovação da liberação da. soja

~raças à adétptação, a soja tornou-se o principal teria sido feita. sem. o quorum necessário, atingindo
produto agrícola na balança comercial brasileira, com desta maneira a confiança na CTNBio.
receita cambial estimada em 7,7 bilhões de dólares Precisamos combater esse tipo de inverdade.
para 2003. Registro nos AnaisdestaCasacópia da ata que apro-

Sras.e Srs. Parlamentares, a indefinição política, vou a liberação d~ soja para que todos os Deputados
jurídica e social em torno dos transgênicos desde 1998 possam tomar Gemhecimentoda mesma. Lembro que
coloco~ o trabalho científico numaencruzilhada. O plan- nós estamos cansados de élprovarmatérias no Plená-
tio de sementes clandestinas em larga escala no sul do rio desta Casa com quorum máximo, sendo que a re-
País pode representar um retrocesso produtivo. daçãofinalé aprovada posteriormente, às vezes na

A questão da transgeniada soja é de todo o Bra- sexta-feira, quando o quorum é diferente daquele do
sil. Mas atra(lsgenia não .está ligada só da soja: está dia daaprovaç&o da matéria.
ligadaà banana transgênica, que pode salvar a bana- A morosidad~ deste Governo é tamanha que
na brasileira;.à laranja, que pode salvar a laranja bra- após 7 meses urnúnico experimento sobre transgêni-
sileira;.e ao algodão, porque, por incrível que pareça, cos foi autorizado. Foi o caso do mamão, autorizado
de exportador de algodão, o Brasil passou a importa- nesta semana.Eo feijã?, a laranja, ° milho, enfim,
dor, ern razão da suspensão temporária da Lei de Bi- uma enormidade de produtos que estão aguardando
ossegurança, votada por esta Casa. para serem liberados e que permitirão a produção de

~r. Presidente, aproveito para manifestarsolida- alimentos maisbaratos, mais seguros? Precisamos
riedade aos cientistas que estão sob a lei da mordaça aumentar. a renda .dos agricultores, especialmente
desde o ano.passado. Este Governo está fazendo o dos pequenos agricultores, ao contrário do que algu-
mesmo que fizeram com Joana d'Arc e com Galileu. mas pessoas ligadas à indústria. de Veneno têm afir-
Os cientistas da EMBRAPA, daUNICAMP e de uni- mado. Os pequenos produtores são beneficiados,
versidades federais pelo13rasil afora estão proibidos sim, com atransgenia. Exempl<> disso são os assen-
de dar entrevistas, de informar e de discutir os prós e tados .no Rio Grande do Sul, os quais já afirmaram
os contras da.biotecnologia. O 9ue está acontecen- que plantar~oa$6j~transgêníca no ano que vem.
do? Vai-se baixar a ditadura científica em cima dos Precisamos vencera id6()logiae fazer valer a
nossos jjesquisadores, que puseram o Brasil entre os ciência. Este é omomento de colocaro Brasil em pé de

mlíl
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igualdade com os países do Primeiro Mundo. Nossa Lei
de Biossegurança é tão avançada que foi "donada" por
países como Canadá e Inglaterra, entre outros.

Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovei
te que V.Exa. estará presente na EXPOINTER 2003,
na próxima sexta-feira, e surpreenda todos resolven
do em definitivo a questão da transgenia no Brasil.

Espero que S.Exa. leve a autorização para os
gaúchos plantarem a soja, pelo menos durante 2
anos, até que se resolva legalmente essa questão,
porque base legal há. Os gaúchos vão plantar; temos
semente crioula. Independentemente da ida de fisca
is ou da Polícia Federal ao nosso Estado, nós vamos
plantar.

Espero que o Presidente Lula tenha bom senso
e decida, por meio de medida provisória, enviar logo o
projeto de lei que os Líderes do Governo acordaram
conosco, em regime de urgência constitucional, para
rever a Lei de Biossegurança, que a Justiça Federal já
determinou como legítima.

Ouço com prazer o Deputado Francisco Turra.
O Sr. Francisco Turra - Deputado Darcísio Pe

rondi, acompanho seu pronunciamento, feito com
propriedade, em relação aos temas ligados à saúde.
Mas vou aparteá-Io em tema tão polêmico, ainda que
seja caminho tão natural para os que acreditam nos
avanços da ciência: biotecnologia a serviço da agri
cultura. Conheço sua luta importante e sei que o Pre
sidenteLula, que defende os interesses nacionais,
haverá de decidir em favor da continuidade da biotec
nologia. Registro um dado que não é seu, nem meu,
nem da União Européia, mas do Secretário de Políti
ca Agrícola, Ivan Wedekin, que disse que a única for
ma de sermos competitivos contra os subsídios dos
países ricos é usarmos a biotecnologia. Felicito
V.Exa. não apenas pelo pronunciamento, mas tam
bém pela coragem de, ao longo de uma caminhada,
apoiar essa luta em favor do Brasil, pois trata-se da
ciência a serviço da agricultura. Para mim, que tive
oportunidade de ir a outros continentes e acompa
nhar de perto debates sobre o tema, é absurdo agora
pedir ao Governo que dê continuidade ao projeto de
biotecnologia, comandado pelos nossos cientistas e
não por nós, políticos.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Deputado Fran
cisco Turra, muito obrigado pelo aparte.

Sr. Presidente, lamentavelmente preciso encer
rar' embora haja dois colegas que querem me aparte
ar. Antes, porém, registro que a Casa precisa, a partir
de hoje, tomar providências, depois de tomar conhe
cimento, através de documentos, do fato de que o Mi-

nistério da Saúde está perdendo quase 5 bilhões de
reais. Não é o Ministério da Saúde, mas, sim, o sofrido
brasileiro: o desnutrido, a grávida, o tuberculoso, o
vovô com reumatismo, aquele que precisa de remé
dio, aquele que precisa de UT\.

A partir de hoje, esta Casa - tenho certeza,
Deputado Dr. Pinotti -, acima dos partidos políticos,
tem o partido da saúde, que é de todos os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR

Sr. Presidente da Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança - CTNBio

Brasília 26 de agosto de 2003

Esta é uma carta longa, pessoal, sobre cujo con
teúdo assumo total responsabilidade, e para cuja leitu
ra peço a sua particular atenção e paciência, pelas ra
zões que vou relatar, no sentido de decidir como Presi
dente da CTNBio, se ela pode constar da Ata da próxi
ma reunião da CTNBio, após a sua leitura em plenário,
o que posso fazer pessoalmente se convidado.

Existe uma campanha que se intitula "Por um
Brasil Livre de Transgênicos" que tem como represen
tante no Legislativo um Deputado Federal do PV pelo
Estado da Bahia: Edson Duarte, que liderou uma
campanha: "Fora Barreto" para forçar a minha demis
são do CENARGEN, EMBRAPA Recursos Genéticos
e Biotecnologia que dirijo desde Janeiro de 2000.
Sem apoio da Diretoria Executiva da EMBRAPA, que
me hipotecou solidariedade, ele e mais dezessete de
putados (alguns retiraram suas assinaturas) protoco
laram Ofício ao Presidente da República no início de
julho pedindo o meu afastamento do CENARGEN,
sob o argumento de que sou uma ameaça a sobera
nia do País. Com relação a esta última campanha já
manifestei o meu ponto de vista ao Presidente da Re
pública em carta protocolada em seu Gabinete. Ane
xei o Anuário da Academia Brasileira de Ciências 
Novos Membros 2003 onde, nas páginas 70-73 há
uma síntese do meu curriculum vitae para que ele
possa verificar que estudo biologia há quarenta e dois
anos dos quais trinta anos foram dedicados a biologia
molecular; e para que ele veja também a quem tenho
servido todos estes anos.

Esta resposta, entretanto, não é adequada, por
que mais uma vez sou agredido no que tenho de mais
precioso na vida: a minha honra e credibilidade profis
sional, e não na minha competência. O que o Deputa
do Edson Duarte, que não conheço, não relata quando
fala nas tecnologias avançadas que o CENARGEN de-
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senvolve, éque em 1980 vim para o CENARGEN exa
tamente pàra construir, nesta instituição, a biotecnolo
gia agropecuária do País e; recentemente, nos últimos
quatro anos, a sua área genômica, com· sucesso. O
meu primeiroprojeto no CENARGEN, na Embrapa, foi
melhorar a qualidade da proteína do feijão e a dieta
das populações mais pobres do Brasil, transferindo um
gene da castanhado Para. Este produto nuncaIoilibe
radopor .razões de biossegurança porque existem
pessoas alérgicas a proteína .. de ?8stanha .. 90 .. Pará
Como conseqüência deste. trabalho entretanto,., 9
CENARGEN, ond7 exer~o atualmente a posição d7
ChefeG~ral"clonoue expressou o primeiro gene de
plantano Brasil, e

rrt
1991.

Não existe uma frase verdadeira no que afirma o
Deputàdo contra mim ,e contra a CTNBio. Todas as
decisões da C?missão, cuja ,maioria dos, seus inte
grantes édecientistas c;omdoutorado, são públicas e
fo~am .apoiadas na melhor ciência; inteiramente, em
consonância .com •. as decisões tomadas mundialmen
te. Não há ul"J1 argument? de qualídade científica nas
campannas do Greenpeace do IDEC e da ASPTA em
s~as oríticas aos transgênicos liberados c0l"J1ercial"
mente até •h?je eITItodo o mundo. Os argumentos fo
ram desITloralizados c?m ciência e estes argumentos
científicosnunca,.foram contestado~. Em quase dez
anos de qsoabsoh.JtaITlente generalizado da soja AR
no mund?, .n~nca, ~ouve.qualqyer.<?feito prejudicial a
s~úde hY[l'1apa ou aomeio ambiente, o que evide.ncia
qu7"aC,-f';IBio eo resto ,do .• mund9, estav~m certos.
P~ra v~rifi.8~r OS irrtpactos ambientais ,desta s?ja no
arasiléf~cH past~\li~it~r3 milhões deHa no Rio
Grande de ~ule verificar que os impactos são positi
vos. D~ra.tite()ito~rJos.r(,) MCT tentei afastar as ideo
10giasBolí~ic~sd~sd~c,sõesda,Biotecn910gia no Bra
sil ecoloc~rn()seull1~araciência,sems~cesso. A
minhaBo~içã?afaY9rdet~~~sg~nicos qljandowalia
dospo~iti~aITleht~p~lasr~~~asdebiosség~rançarJão
é radic~I, •.~ci7ntífipa, ~P9demuqélr,. secieptíficélITlen
teIorconyenpidodocA~trário. qostélria 9u~acampa
nha ~P9m~sse ••ull1a,,~penas urna,conseqüência••pre
judicial~oITI~i()aITIbienteoua sa~de humana deoor
rente ~a~~7cisges da,C!Nl3io.f\dacusêldodecor
rupç~9c()motQ(j()~?SITIembro~,.da CT~,~io~xata
mente p?r.irt~grél~te~destacamPélnhaque .. não ser
vf3a()si~t~re~~f3~(jo,Pél.js~Estafaqção radiq~1, que in
clui?qe8~tatJo~Y~9rdacélmpa~hél! e quenão ~xiste
sOITIerte r()p~~c~sa,julgél e pon!denaCOrnbase em
ótiPf1fétscistél,~r~Rria,Sea.lguélll.contrariflseus argu
me~to~, ... éc.?rr~~te ,e~9~t~aos.Jnt.eresse~ doPafs;
umétarn~~~a~~9peraniéld9H~a~ili,Têm,el<?S?privilé
gio e a exchjsivi~ade da honestiqade. O Presidente

Lula não perde por esperar. Se algum dia seguir pelo
caminho que escolhi, de defender cientificamente os
transgênicos, .estará imediatamente a serviço das
multinacionais . Os brasileiros tem que respeitar a
competência científica de suas instituições. Particu
larm~nte aEMBRAPA que tenho orgulho de ter servi
do por duas décadas. É ofensivo ouvir sempre quan
doosnossos cientistas negociam com multinacionais
que ~Ies são corruptos e/ou inc0rl1petentes e ter o
CENARGEN invadidopeloMST como ocorreu ano
passado.

O bom senso que adotei por toda a vida, não de
ixamdúvida de que países, como os Estados Unidos,
Arg13ntina, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, China e
índia, que produzem mais de 50% da ciência do mun
do, não submeteriamsuas populações a uma aventu
ra. Portanto, quando. decidimos sobre a questão de
transgênicos na, CTNBio, tínhamos clareza sobre as
nossa~ decisÕes e não, como diz o Deputado ,e a
campanha"Por umBrasil Livre deTransgêni~os" sub
meteríamos·. a s?ciedade. brasileira .a .• experiências
como cobaias. re estávamos errados pelo menos te
mos o c9nsolodever ao nosso lado 20 prêmios Nóbe
is, oitoAcademi~s ~adonais de Ciência, a FAO, e a
Organi~~çãoMundial da SaÚd~.Se estávamos erra
dos, mais um~ vez, peço que me mostrem uma,so
mente IJma Vítima; um problema ambiental causado
pelos transg~nicos, que não são inerentemente s~gu

r?s,. m~s .que. após avaliação cuidadosa de risco,
comofi~emos na CTf\jBio" podem ser Iibera!dos com
seg~rét~ça no no~so País; maisaté d? que o que ob
servarnos no mundo. Cegos à realidade, osad~ptos
da ca~panha."Por Um Brasil Livre de Transg~picos"

preferem ignorar os milhões de~ectares cultivados
com~,$ojaRHro Rio G,rande !doSul e na Argentina
quesôtroU)(~ram. benefício~ •econômicos para •os
agricult()res e.parao meio flmbiente !destas re~iões,

re!duzirt/odrasticamenteo ~~nco!desel"J1entes ~e er
vas?arl~hásn() solo,quellãow~m mais corrtrol~das
pelosnerbicidas d~,póserner~êrtcia~muso,se,m.fa
lélr n?sprej~fzos q~eest~s herbi~idascausavam a
cultu~adotrigo 9ub~equenteaqa s9ja no Rio, G~ande
doSuI;, ~ se~ falar rê redugªo daerosã? de> solo que
e~ta t~?nologiapossibjlitaemassociação com o plan
tio direto.

Este desabafO, Senhor Presidente,.não foi o que
me estimulou a escreveresta cartél' Se eu estivesse
apena~c1iante de uma campanhapessoal tratariadis
to sozinho, sem buscar solidariedade onde,quer que
foss~'.,P9rno sempre<tenho f~ito na vida responsável
por minhas atitudes, segundo a visão de Exupery em
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Terras dos Homens, segundo a qual ser homem é ser
responsável.

O que me levou a escrever esta carta é a minha
responsabilidade pública. Ficou evidente aos autores
da Campanha "Por um Brasil Livre de Transgênicos"
que destruir o ex-presidente da CTNBio não possibili
taria a eles alcançar seus objetivos. Assim eles muda
ram de tática. Primeiro o site do Greenpeace recru
desce os ataques a minha pessoa como ex-Presiden
te da CTNBio (o que é irrelevante neste momento)
mas relata, o que é importante, que o Deputado
Edson Duarte no dia 22 de julho, em pronunciamento
na Câmara, anunciou que estaria dando entrada em
uma representação junto ao Ministério Público Fede
ral e solicitando abertura de investigação à Controla
doria Geral da União com o objetivo de revisar a deci
são da CTNBio favorável a liberação da soja transgê
nica resistente ao herbicida glifosate, em setembro de
1998. Com efeito chegou ao meu conhecimento o Re
querimento No 729/03, eivado de mentira, de autoria
do Deputado Edson Duarte apresentado a Câmara
dos Deputados sugerindo nova analise do processo
de liberação. O documento corta e cola frases soltas
de notas taquigráficas da última reunião (5" Extraordi
nária) sobre este tema em 1998, para criar a mentiro
sa ilusão de que a CTNBio tratou este assunto de for
ma incompetente e irresponsável sob minha coação
totalitária.

Em cinco anos aprendi como funcionam estas
artimanhas jurídicas e advirto aos integrantes da
CTNBio como farei no Legislativo e junto as autorida
des do Executivo e do Judiciário sobre a estratégia
que a campanha supra citada pretende desenvolver
utilizando o Deputado Edson Duarte: O mais alto es
calão do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva com sabedoria decidiu tratar o assunto transgê
nicos sob a ótica da ciência, sem ideologismos e poli
ticagens, o que conduzirá, estou certo, a uma decisão
na forma de um projeto de lei que, aprovado, nos li
bertará desta moratória judicial que há cinco anos
aprisiona a agricultura e mais recentemente a ciência.

Este entendimento entre o Executivo e o Legis
lativo precisa ser neutralizado pelos advogados das
campanhas: "Por um Brasil Livre de Transgênicos e
Fora Barreto" que são na verdade a mesma campa
nha. Sabedores de que não há nenhuma argumenta
ção científica consistente que possam utilizar para se
opor as decisões da CTNBio, e da fraqueza de sua
posição diante da evidencia clara de que não há qual
quer efeito prejudicial que possam apresentar a res
peito da soja em questão; em um gesto desesperado,
vão tentar os artífices da campanha citada, neutrali-

zar este consenso que se aproxima, via imprensa e
Ministério Público, tentando reverter a decisão da
CTNBio, que terá assim sua credibilidade questiona
da com a violência costumeira. O Ministério Público
terá certamente um representante esperando de bra
ços abertos esta iniciativa para endereçá-Ia a um
Juiz, que, como já aconteceu no passado, com uma li
minar poderá impedir o exercício do projeto de lei que
venha a ser aprovado pelo Legislativo, e estender a
moratória por mais cinco anos.

No passado o Juiz que interrompeu o desenvolvi
mento da Biotecnologia agropecuária no Brasil, por este
caminho que acabo de descrever, refere-se aos trans
gênicos em sua "sentença" como organismos "que da
rão origem a uma esquisita civilização de aliens hospe
deiros com fisionomia peçonhenta, a comprometer defi
nitivamente, em termos reais, e não fictícios, a sobrevi
vência das futuras gerações de nosso planeta". É obvio
que esta visão apocalíptica e ridícula, que entretanto ti
rou o sono de muitos, nunca se materializou. O objetivo
maior entretanto foi alcançado: cinco anos de obscuran
tismo. A meta no curto prazo da campanha "Por um Bra
sil Livre de Transgênicos", (curiosamente o Brasil não é
com Z), neste momento é impedir que o Rio Grande do
Sul plante legalmente a soja RR. Para tal basta suscitar
a dúvida. Criar a falsa impressão de que todo o trabalho
sério realizado pela CTNBio foi na verdade uma grande
conspiração, para atender aos interesses das multinaci
onais, a serviço do que todos na CTNBio desonesta
mente se curvaram sob a batuta diabólica do Presiden
te da CTNBio. Pinçando na 5a Reunião Extraordinária
realizada em setembro de 1998 frases soltas, fora do
contexto, tentam dar falsa impressão que tudo foi feito
em três meses enquanto no mundo este assunto levou
até cinco anos. Assim Senhor Presidente, como cida
dão brasileiro, solicito formalmente, em nome do inte
resse público, cópia de todas as Atas, de todas as Reu
niões Ordinárias e Extraordinárias, que constituem toda
a historia da CTNBio, inclusive as que sucederam ao
Comunicado relativo a liberação da soja RR publicado
em Outubro de 1998, para que, sozinho se for o caso,
eu tente desmoralizar esta campanha sórdida, que pro
cura comprometer, a mim principalmente, mas também
àqueles integrantes da CTNBio, com quem tive a honra
de trabalhar por quatro anos, que o fizeram com grande
sacrifício de suas carreiras profissionais e, finalmente, a
própria CTNBio, com o objetivo claro de perpetuar a
moratória que, sob a égide desta campanha, abate a
agricultura brasileira há cinco anos, com prejuízos incal
culáveis para o País

Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro·, Membro
da Academia Brasileira de Ciências



DECIDE MANIFESTAR-SE PUBLICA
MENTE:

1. Pela manutenção do disposto no § 2° do Art.
59 da LDO/2004, bem como dodispositivo que proíbe
o contingenciamento dos recursos da saúde.

2. Pela ratificação do montante mínimo para
cumprimento da EC 29 em 2004 de R$33 bilhões, 389
milhões exclusive despesas com inativos, dívida e fi
nanciamento com recursos da EC 31 - Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza.

3. Pela ratificação dos montantes mínimos no
PPA 2005,2006 e 2007, respectivamente: R$37 Bi
lhões, 41 Bilhões e H$45 Bilhões com os atuais parâ
metros do IBGE, Tribunal de Contas da União (Deci
são n° 143/2002), e CNS (Resolução n° 322/2003),
caso se mantenha <;l atual sistemática (variação nomi
nal do PIB) naLei de Regulamentação da EC N° 29.

4. Pela manutenção da discussão sobre orça
mento 2004 e PPA2004/2007 na pauta das reuniões
ordinárias do CNS durante atramitação no Congres
so Nacional até 15/12/2003.

5. Pela necessidade de análise das mensagens
presidenciais. de. encaminhamento do orçamento
2004 e do PPA 2004/2007.

6. PelanecesSidade de análise do dispositivo le
gai queo Minist13riodo. Planejamento se comprome
teu a enviar ao Congresso Nacional para corrigir os
efeitos do veto ao § 2° do Art. 59 da LDO/2004.

7. A favorde analisar junto à Procuradoria Fede
ral dos Direitos do Cidadão, Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), e outras entidades nacionais a possi
bilidade·e pertinência de Uma Ação Civil Pública ou
Ação Diretade Inconstit~cionalidade(ADIN), sobre
os vetos, visando restabelecer os valores assegura
dos pela EC 29.

8. Pela manutenção das atividades de acompa
nhamento do processo de regulamentação da EC 29.

9. Pela necessidade de reuniões conjuntas da
Comissão· interinstitucional de Saneamento e Meio
Ambiente - COFIN bem como da Comissão Interinsti
tucional de Alimentação e Nutrição - CIAN e COFIN
para analisar a proposta orçamentária 2004 apresen
tada pela área técnica do.MS, no tocante aos recur
sos para saneamento,. alimentação e nutrição.

10. A preocupação com os efeitos imediatos e
mediatosdos vetos á LDb/2004 que pode significar
um retrocesso, senão a desestruturação do financia-

a) O esforço da atual administração de
ampliar o processo de discussão para for·
mulação do orçamento 2004 e Plano Pluria
nual (PPA) 2004 - 2007.

b) A existência da Resolução n
322/2003 que reeditou as diretrizes da Re
solução n° 316/2002 sobre a vinculação
Constitucional de recursos através da
Emenda Constitucional (EC) 29.

c) O veto ao § 2° do Art. 59 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)/2004.

d) A manifestação do Ministério do
Planejamento perante a Frente Parlamentar
da Saúde, esclarecendo que não pretende
contabilizar inativos e dívida. como ações e
serviços públicos de saúde.

e) A reafirmação da intenção explícita
nas razões do veto ao § 2° do Art. 59 da
LDO/2004 de contabilizar as despesas cus
teadas pelo Fundo de Combate e Erradica
ção da Pobreza, EC 31, como ações e ser
viços públicos de saúde.

f) O veto a outro dispositivo da
LDO/2004 que proibia o contingenciamento
dos recursos da saúde, educação e assis
tência social.

g) A manutenção do contingenciamen
to superior a R$1 bilhão sobre o orçamento
de 2003.

h) O crescimento dos valores de Res
tos a Pagar, já cancelados e ameaçados de
cancela.mento em 2003.

i) A ausência de reposição dos valores
de 2001 (R$600 milhões) e de 2002 (R$500
milhões até agora) aplicados abaixo do mí
nimo assegurado pela EC 29.

j) A proposta orçamentária para 2004
com inclusão de R$3,57 bilhões provenien
tes do Fundo de Combate e Erradicação da

DELIBERAÇÃO N° 001,
DE 26 DE AGOSTO DE 2003

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde,
em sua Vigésima Sétima Reunião Extraordinária,
realizada no dia 26 de agosto de 2003, no uso de
suas competências regimentais e atribuições con
feridas pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990, e pela Lei n° 8.142, de 28de dezembro de
1990, considerando:
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE Pobreza, e ainda assim, inferior em R$900
milhões ao mínimo assegurado pela EC29
nos termos da Resolução CNS n° 322/2003.
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mento do SUS nas três esferas de poder antecipando
o desmonte da EC 29, inúmeras vezes aventado nos
relatórios da Reforma Tributária.

11. Pela necessidade de acompanhar a tramita
ção da Reforma Tributária, analisando sistematica
mente suas repercussões no financiamento do SUS.

12. Pela revisão e aumento dos valores mínimos
sempre que houver acréscimo na previsão de recei-

tas ou diminuição nos percentuais estabelecidos
como meta para o superávit primário.

13. E aprovar com as ressalvas desta delibera
ção, as proposta apresentadas para o orçamento
2004 e PPA 2004/2007.

Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em
sua Vigésima Sétima Reunião Extraordinária, realiza
da no dia 26 de agosto de 2003.

CONSEUlO NACIONAL DE SAÚDE

RESOLUçAo N° 322. DE OI DE MAIO DE 2003

o Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Trigésima Reunião Ordinéria, realizada
nos dias 07 e 08 de maio de 2003, no uso de suas competências regimentais e atribuiç4es conferidas pela Lei n'
8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei n' 8.142. de 28 de dezembro de 1990 e conforme estabelecido no
artigo 71, § 3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, Considerando:

° que o mesmo referendou 8 aprovação da Resolução nO 316, aprovada pelo Plenário do CNS em sua
1180 Reunião Ordinária. realizada nos dias 03 e 04 de abril de 2002, passando a mesma constituir-se na
Resolução n° 322. de 08 de maio de 2003;

• a promulgação da Emenda Constitucional nO 29. em 13 de setembro de 2000. vinculando os recursos
crcamentários da União. Estados. Distrito Federal e MunicípIos a serem aplicados obrigatonamente em ações e
serviços publicas oe sauoe.

• serem os dispoSitiVOS da Emenda Constitucional n° 29 auto-aplicáveis;
° a necessidade de esclareCimento conceitual e operaCional do texto constitucional. de modo a lhe

garantlr ellcAcia e viabilizar sua perfeita aplicação pelos agentes públicos até a aprovação da Lei Complementar a
que se refere o § 3° do artigo 198 da Constituição Federal;

• a necessidade de haver ampla discussAo pública para a elaboração da Lei Complementar prevista no §
3° do artigo 198 da Constituição Federal, de forma a disciplinar os dispositivos da Emenda COnstitueional n° 29;

• os OSforços envidados pelos gestores do SUS, com a realização de amplas discussões e debates
sobre a implementaçAo da Emenda Constitucional n' 29, com o intuito de promover a aplicação unifonne e
harmónica dos ditames constitueionais;

• as disCUssões realizadas pelo grupo técnico formado por representantes do Ministério da Saúde, do
Ministério Público Faderal, do Conselho Nacional de Saúde - CNS, do Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde • CONASS. do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS. da
ComissAo de Seguridade Social da CAmara das Deputados, da Comissão de Assuntos SOCiais do Senado e da
Associação dos Membros dos TribUnais de Contas - ATRICON, resultando na elaboração do documento
"PalflmefTDS Consansu8Js Sobre aImpleme~ aRegula~ da ElJJflllda ConstJtuc/ollal 29"; e

• os subsidias cóihldos nos seminários sobre a "Operaciona/lzaçjo da Emenda Cornstitucíonal 29",
realizados em setemero e oezemoro de 2001. com a pal1icipacáo oe representantes aos TribunaIS oe Contas aos
Estaoos, aos Municiplos e da União. do Ministério da Saude, do Conselho NaCIOnal de Sauoe e dO Conselno
NaCional de Secreláltos MuniCipais de Saúde - CONASEMS.

RESOLVE:

I . Aprovar as seguintes diretrizes acerca da aplicação da Emenda Constitucional nO 29. de 13 de
setembro de 2000;

DA BASE DE CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS MíNIMOS A SEREM APUCADOS EM
SAÚDE

Primeira Diretriz: A apuração dos valores mínimos a serem aplicedos em ações e serviços públicos de
saúde, de que tratam o art. 198, § 2" da Constituição Federal e o Art. 77 do ADCT, dar-se-á a partir das seguintes
bases de cálculo:

1_ Para a União, até o ano de 2004, o montante efetivamente empenhado em ações e serviços públicos
de saúde no ano imediatamente anteltar ao da apuração da nova base de cálculo.

11- Para os Estados:
• Totalllu ",ceitas de impostos de natureza ntlIdual:
ICMS. IPVA, ITCMD
• (+) RirIc8Itu ... tnIIt*...... da UnIIo:
Quote-Parte do FPE
eotll-Parte do IPI - Exportaçlo
TflInSferênclas da Lei Complementar n" 871118 (lell<llndll)
• (+t lmpotto de R.... RlItldo na Fonte -IRRF
• (+) omnao l1IC8ItU COlnlnlU:
ReceIta da Divida AtiVa Trtbutâria de Impostos, Munas. Juros de More e ConeçIo Monet6IIa.
• (-) TI1iftiIl'w"nclU li_ira constIIuClOMille....Munlclpklr.
ICMS (2S"').
IPVA (SO'lIa).
IPI- ExpottaçAo (25%),
(ao) e... ele Cálculo ERadUll
111- Para os Munle!p1os:
• Totl:ll ctu AH*ltaa ele ImpoROS munl~:
ISS. IPTU. ITBl
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e(+) R..... eletransfertne... da Unllo:
QUOta-Parte do FPM
Quota-Parte dO ITR
QUota-Pafte da Lei Complementar fl • 87196 (Lei Kandlr)
e. (+) imJM).o de Renda Retido na Fonte -IRRF
•. (+) R.c:eibls de tranSfertnei•• do Estado:

QúQt8-Parte do ICMS
QU()t&-Plute do IpVA
OUot&-Pafte do IPI - ~portaçAo

• (+) Outrà$ Rece"-s Correntes:
Receita da llívldsAtiva Tributá"a de Impostos, Multas, Juros de Mora e Co."'l'eção Ivionetária
(-) ·Bae de ÇiIC:Uif) M...nielpal
IV - Para o Dlstttto Fedêí'al:

ICMS (75lJf.)
IPVA(5O%)

ITCO

Simples

Imposto de Renda ~etido na Fonte

Quota-parte FPE

Quota-parte IPI- exportaçAo (75%)

Transfer6ncia Le 81196 • Lei Kandir (75%)

Dívida Ativa Tributária de ImpostQS

MUltaS. Juros de mC)f8 e correçAo monetéria

ICMS (25%)

IPVA(5O%)

IPTU

ISS

IT81

Quota-parte FPM

QuOta-parte IPI· exportaçAo (25%)

Quota-pane ITR

Transfetência LC 87196 - lei Kandir (25%)

DIVldaAtlva Tributária áe ImpostOS

Multas. juros de mora e COl'Rlçlo monetária

Dos ReCURS~ MíNIMOS A SEREM APUCADOS EM SAÚDE:
Segunda DiMiz: Para a Uni4o, a aplicaçAo ~os recursos mlnimos em aç6es e serviços públiCOS de

saúde, no pérfodo do ano de 2001 até 2004, a que se retere o art. 77, li, b, do ADCT, deverá ser obServaclo o
seglJinte:

I ~ a eXJnSSAo "0 Rlor apu,..do no ano antetior", previsto no Art. n, li, b, do ADCT, é o montante
efetivamente empenhado pela Unilo em lç:Oe$ e serviços públiCOS de saúde no ano imediatamente antertor.
desde que garantido o minimo ~urado pela Emenda ConstltuciQRal•. para o ano anterior:

... em cada ano, até 2004. o valor apurado deverá ser corrigido pela variaçAo nominal do Produto
Imemo Bruto - PIS do ano em que se elabOra a proposta orçamentéria (a ser iclentiflC8da no ano em que se
executa o orçamento);

Tt!"J••1L Para .. DI ~... os MunICIJ*JS o .-cfclo flnlnceiro de 2004.~ _
~~..wokIçIo pmQNIlIlIivade~dosper mfnimOSde vincWlçIo, ...... noAlt;-
n.doAOCT.... . -

11- OS .es feder800S CUjO pen:entualaplicadO em 2000 tiver sido. nIosuperior a .e por.cento
deverlo~ de modo·.lltinglr o minlmo pnM$to P8f1l os anos subseqüentes. conforme o quadro ablixo.

. ,: ." I.·' •

".'...
. Ano.........,.....

2001

2003

8%

10%

12%

m!

Munlcl""

8,'%

10.2%

15%
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§ 2" OS entes federados que em 2000 já aplicavam percentuais superiores a sete por cento nJo poderio
reduz\-Io, retomando aos sete pGr cento. A diferença entre o efetivamente aplicado e o percentual final estil'JUlack>
no texto constItUcional deverá ser abatida na razAo mlnima de um quinto ao ano, até 2003, sendo que em 2004
deverá ser, no mínimo, o previsto no art. 77 do ACCT.

Quaut.a DtIWlriz: O montante mlnímo de rec:ursos a serem aplicados em saúde pelo Distrito Federal
deverá ser definido pelo somatório (i) do percentual de vinculação corresoondente a05 estados aplicado sobre a
base estaoual definida na pnmelTa diretriz com (iij o oercemual oe vlnculacão corresoonClente aos municíptos
aplIcado sobre a baSe muniCipal definiaa na pnmelra dlletnz, seguindo a regra l1e progressão prevista no artigo 77
da ADCT, confOrme abaixo demonstrado:

Ano Montante Minimo de Vinculaç.lo

2000 0,07 x Base Estadual + 0,070 x Base Municipal

2001 0,08 x Base Estadual + 0,086 x Base Municipal

2002 0,09 x Base Estadual + 0,102 " Base Municipal

2003 0,10 x Base Estadual + 0,118 x Base Municipal

2004 0,12 x Base Estadual + 0,150 x Base Municipal

Parágnrfo Único: Apliea-se ao CiSttitoFederal o disposto no § 20 da Terceira Diretriz.

DAS AÇoes E SERViÇOS POBUCOS DE SAODE
Quinta DiretrIZ: Para efeIto Oa aoticacão oa Emenaa ConstituCional nO 29. consideram-se clesoesas com

ações e serviÇOs públicos oe saúoe aquelas oom pessoal atIVo e outras despesas de custeio e oe capital,
finanCiadas pelaS tr6s esferas de governo, conforme o diSpOsto nos artigos 1~ e 198, § 2!', da ConstituJçIo
Federal e nll lei n° 8080190. relacionadas a programas finalistlCOs e de apoio, indusive administrativos, que
atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios:

1-sejam destinadas às aç6es e serviços de acesso universal, igualitàrlo e gratuito;
11 - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente

fecienrtlycr.')
'-I.!V'- sejam de responsabilidade especifica do setor de saúde, nlo se confundindo com despesas

relacionadas a outras pollticas públicas que atuam som determinantes SOciais e eoon6micos, ainda que com
reflexos sobre as condlç6es de saúde.

S Único - Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com aç6es e seMQOS de
saúde, reallzadas patos Estados, Distrito Federal e Munlclpios deverlo ser financiadas com recursos alocados por
m~iOd os de Saúde, l10S termos do AIt. 77, § 3· do ADCT.

SU18 Dinmu:- tendido ao disposto na Lei 8.080190, aos critérios da Quinta Diretriz e para efeito da
8' da EC eram-se despesas com aç6es e serviÇOS públicos de saUde as rBlativas à pramoçAo,
proteçlo,~ e reabflitaÇAo da saúde, InCluindo:

, • vtglIlncia epidemíológica e conUtM8 de doenças;
n•vi&JHncia sanltSida; .
.. •~ ·1'lUtrk:Iona1, controle de defldlndls nutltdon8ls, ortentaçlo alimentar, e li __098

alimentar PfOI\'lOVida no Amblto do SUS;
IV • educaçlo para a saÍlde;
V • uúM do trabalhadOr.
VI.~.S8úde em todos os nlvels de compluld8de;
VI • asletênáa fannac6lJl1ca;
VIII· atençIo à saúde doS povos Indfgenas;
IX.~ de rec::ursos humanos do SUS;
X.~ •~o cientfficO. tecnológico em 88l1de, promovidos por entidades do BUS;
XI • produç.Io, aquisiçlio e distribuiçAo de Insumos setoriais especIfiCOS, tais <:Oft'lO medlclmenlUS,

imu~, sangue el1emodelivados, li equipamentos;
. XI saneamento básico e do meio ambiente, desde que assoclado diretamente ao controle de vetores. a

aç6e$' de pequenas comunidades ou em nivel domk:iliar, ou aos DIstritos sanitérios Especiais Indlgenas
(OSEI), ti outras açOes de saneamento 8 critério do Conselho Nacional de Saúde;

XIII « serviçOS de saúde penltenclérios, desde que firmado Tenno de CooperaçAo especifico entre os
órglos de saúde e os órgãos responSáveis pela prestaçAo dos referidos serviços.

XIV - atençlo eSPecial aos portadores de deficiência.
XV - ações administrativas realiZadas pelos órgãos de saúde no âmbito do SUS e indispensáveis para a

execuçlo das aç6es indicadas nos itens anteriores;
t 1° No caso da Uniio, excepcionalmente, as despesas com açOes e serviços públicos de saúde da

UniAo financiadas com receitas oriundas de operaçOes de crédito contratadas para essa finalidade poderio
integrar o montante considerado para o cálculo do percentual mínimo constitucionalmente exigido. no exercício em
que ocorrerem.

- ------- -~---
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§ 2° No caso dos Estados. Distrito Federal e Municípios. os pagamelltos de juros e amonlzaÇôes
aecomtntes de operaÇÕes de crédito contratadas apanir de 1°.01.2000 para custearaçOes e serviços públicos de
saúde. .XC4tpcjOnalmente, poderio integrar o montante considerado para o cálculO do percentual minimo
constitucionalmente exigido.

lWtima Diretriz: Em conformidade com o disposto na Lei 8.080190. com os critérios da Quinta Diretriz e
para efeito da aplicaçAo da EC nO 29, nAo são consideradas como despesas com açOes e serviços públicos de
saúde as rel8Uvas a:

1- pag8r1'lento de aposentadolias e pensOes;
11· assist6ncJa à ~úde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
111 • merenda escolar;
IV- _neamento básico, mesmo o previsto no inciso XII da Sexta Diretriz, realizado com I8CUlSOS

provenientes de taxas ou tarifas e dO.Fundo de Combate.e ElT8dicaçAo da PObreza, ainda que excepcionalmente
executadO pelo Ministério da saúde, pela secretaria de Saúde ou por entes a ela vinculados;

V • limpeza urtíalla e remoça0 de residuos Sólidos (lIXo);
Vi ·preservaçAo e correção do meio ambiente, realizadas pelos órglos de meio ambiente dos entes

federativos e por entJdades do governamentais;
VII -aç6es de assistêneia social não vinculadas diretamente a execuçAo das açOes e serviços referidos

na Sexta Diretriz e nAo promovidas pelos órgãos de Saúde do SUS;
VIII - açõés e sefVIÇO$ Dúbllcos ae sauoe custea<3as com recursos que não os especificados na base de

cálculo definida na primeira diretriz.
110 Noc:uo daUnllo, os pagamentos de juros e amOl1lzaçOes decorrentesd~ operaÇÕeS de Cl'éólto,

contratadas 1*8 .custeér aç6es e serviçoS públicos de saúde, 010 Integrarlo o montante COllSlderado para o
cAlculO do percentual mínimo constitucionalmente exigido.

f 2" No caso dos Estados, Distrito Federal 8 Municipios. as despesas com aç6es e serviços ptlblicos
de saúde finaneíadas. CQITI receitas .Oriundas de operaçOes de crédito contrat.adas para essa .flnalldade Alo
Integrarlo o montante considerado para o cálCUlo do percentual minímo constitucionalmente exigido, no exercicio
em que ocorrerem.

DOS IN$TRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO. F\SCAUZAÇAo E CONTROLE
Oitava dinttriZ: Os dados constantes no Sistema de Informaç6es sobre Orçamentos PúblicOs em

Saúde do Ministério dil Saúde - SIOPS serAo utilizados como referência para o acompanhamento, a fiSC8JlZ8çIo e
o controle da apflca~o dos recursos vinQJlados em açOes e serviços públicos de saúde.

ParáGrafo Único: Os Tribunais de Contas, no exerciciode suas atribuiçOes constituclonais. poderio, a
qualquer tempo, SQlicitar, aos órgãos responsáveis pela alimentação do sistema, retificaçOes nos dados
registrados pelo SIOPS.

Nona DinIIriz: O Sistema de InformaçAo Sobre Orçamentos Públicos em Sa6de ~ SIOPS. criado peta
Port8ria tnt&rmtnlstertaln· 1.163•. de outubro de 2000, do Ministério aa S86de e da~ GwaI da
República, ciiwlO&rá as informaçOes relativas ao oomprimento da Emenda-Constitu(:ional nO 29 aos demais órglos
de fisc8llz8ç1o .e oontrole, tais como o Conselho Nacional de saúde. os COnselhOs .•Estaduais e Municipais de
sa(lcle. o Ministério PÚblí<:O Federal e Estadual, os Tribunais de Contas da União. dos Estados e Municlpios, o
Senado Federal, a Câmara doS Deputados. as Assembléias Legislativas. a CArnal8 Legislativa do Dfstrito Federal
• as Clmaras Municlf)18is.
~ Dindriz= Na hipótese de descUmprimento da EC n° 29. a definlÇlo dos valores do exerdclo

seguinttnAo aerá afetada; ou seja. os valOres mínimos serlo definidos tomando-secorno refer'ênâa os valores
que teri.lm assegurado °pleno oomprtmento da .EC nO 29 no e)(IH'Cicio anterior. Além disso. deve", haver uma
suple~ orçamentéria no exereleio seguinte. para compensar B perda identificada, sem prejuizo As
sanç<Sés preVistas na ConstituiçAo e na legiSlaçlo.

HUMBERTO COSTA
Presidente dO Conselho Nacional de saúde

Homologo a Resolução CNS NO 322. de 08 de maio de 2003. nos termos do Decreto de DelegaçAo de
Competência de 12 de novembro de 1991.

HUMBERTO COSTA
Ministro de Estado da saúde

I~II
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(A Ata da 5a reunião extraordinária da Comissão
Técnica de Biossegurança - CTNBio a que se refere
o Deputado Darcísio Perondi encontra-se na Coorde
nação de Arquivo do Centro de Documentação e
Informação da Câmara dos Deputados, conforme
Guia de Transferência n° 15/2003, emitida pelo De
partamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - art.
98, § 3°, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Antes
de conceder a palavra ao próximo orador inscrito,
esta Presidência informa que concederá a palavra
aos Srs. Parlamentares para dêem como lidos seus
pronunciamentos no tempo de 1 minuto.

O SR. DR. HELENO -Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SA. DA. HELENO (PP-RJ. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo do Presidente Lula, atra
vés do Ministério da Saúde, vem dando provaincon
teste de combate eficiente de uma doença virótica
terrível: a paralisia Infantil.

Queremos, nesta oportunidade, aplaudir o Go
verno Federal, na pessoa do Ministro Humberto Cos
ta, pela erradicação desse mal em nosso País, uma
vez que, desde 1989 não são registrados nenhum
caso de poliomielite. O perigo, entretanto, não está
completamente afastado, uma vez que o risco de re
torno existe, pois não se tem ainda a sua erradicação
em todo o mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, es
sas campanhas são importantíssimas e é através de
las que a Organização espera, até 2005, uma elimina
ção por completo da pólio no mundo.

Uma outra doença virótica vem sendo eficiente
mente combatida através, também, de campanhas de
vacinação. Trata-se da gripe, que é um perigo cons
tante para a nossa população de idosos.

Na saúde da mulher, o combate ao papilomaví
rus humano (HPV) vem apresentando excelentes re
sultados, tendo em vista a sua detecção prematura,
baseada sobretudo na citologia de Papanicolau.

No entanto, Sr. Presidente, o grande desafio
deste século vem sendo a detecção e o combate a
uma doença virótica totalmente silenciosa. Refiro-me
aos diversos tipos de Hepatites viróticas, sendo que,
no Brasil, há uma enorme ocorrência dos tipos B e C.

A Hepatite tipo B, para a qual já existe vacina,
tem sua aplicação ainda muito tímida. É preciso, pois,

que nossas autoridades sanitárias desenvolvam cam
panhas para que nossa população de adultos e idosos
venha a ser beneficiada com esse tipo de prevenção.

Gostaria, no entanto, de reservar parte deste
meu pronunciamento à Hepatite Virótica tipo C, para
a qual ainda não existem vacinas e que, no Brasil,
apresenta grande incidência do genótipo 1b, um dos
mais agressivos e de percentual mais alto de respos
ta negativa ao tratamento, que requer medicamentos
sempre de alto custo.

Volto a bater na mesma tecla com relação à de
tecção desse tipo de doença, antes que ela atinja a
sua fase crônica. Há, atualmente, um alto número de
contaminados, que chega à alta cifra de 10 vezes os
portadores do HIV. O Governo brasileiro vem sendo
bastante elogiado com o seu programa de distribui
ção gratuita de medicamentos aos portadores do HIV,
que chegam a dispor de 14 tipos de medicamentos,
os quais, se ainda não curam a doença, vêm prolon
gando a vida de seus portadores, com uma boa quali
dade de vida.

Observo haver, no entanto, por parte do Gover
no Federal, uma falta de engajamento na detecção e
tratamento da Hepatite C. Hoje os seus portadores
não dispõem ainda de uma gama de medicamentos
como os do HIV. No caso das Hepatites B e C, os pou
cos medicamentos existentes e que promovema sua
cura não estão ainda disponíveis para todos. Se em
plena Capital Federal os seus pórtadores vêm tendo
seus tratamentos prejudicados por falta de medica
mentos, o que então não ocorrerá em outras partes
do Brasil?

É importante destacar, Sr. Presidente, que a He
patite B e C sãó curáveis, o que já não acontece com
os portadores do HIV, que, como já dissemos, dis
põem de uma gama de medicamentos disponibiliza
dos por todo o território nacional.

Faço um veemente apelo ao Ministério da Saúde
para que promova uma campanha de vacinação con
tra a Hepatite tipo B e outra para detecção da Hepatite
C, uma vez que elas são perfeitamente curáveis.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para

béns, Deputado Dr. Heleno, pela preocupação com
tão importante tema.

O SA. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
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sidente, Sras. e Srs. Deputados, a aprovação do Esta- Esta é uma semana decisiva para o nosso País.
tuto do Idoso é um sinal de que a sociedade brasileira A votação da reforma tributária vai concentrar todas
começa a dedicar maior atenção a uma realidade de- as nossas atenções e as nossas forças.
mográfica: a presença crescente de idosos entre a Creio. que é realmente de extrema importância
população. . para o Brasil a reforma tributária. Afinal, o País possui

O Censo 2000 confirmou essa tendência de en- uma carga tributária excessiva e abusiva. Ê impossível
velhecimento, verificada ao longo da década de.90. haver um real crescimento econômico se for mantida
De 1991 para 2000, o percentual de crianças de Oa essa situaçãona qual estamos presos já há alguns
14 anos sobre O· total da população caiu de 34,7% anos, com 36% do PIB comprometido com impostos.
para 29,6%, enquanto o grupo de mais de 65 anos Isso é um absurdo, és.inônimo de atraso. Nem países
cresceu de. 4,8% para 5,9%. de sitw4ção econÕmicaem desvantagem, comparada

A perspectiVa desse envelhecimento gradual com a nossa, possuem uma taxação tão alta. Cito
justifica utl1asérie de preocupações, como por exem- como exemplo o México ea Argentin~, que compro-
pio, as políticas de saúde pública. metem .~oma tributação, respectivamente,. o equiva-

O Estatutoora aprovado regulamenta os direi- lente a 18,3%.e 15,3% do seuProduto Interno Bruto.
tos de cidadãos commais de 60 anos, o que até pare- Nosso País precisa retomar sua expansão eCO-
ce estranho; afinal, ter de punir pessoas com penas nômica, e paraque isso ocorra é primordial a mudan-
privativasde liberdade para que tenham consciência çadeste quadroatual. Hoje nossas indústria~ e o nos-
da necessidade de da~ ummínimo de proteção aos so comércio estão estagnados. E isso ocorre e~ to-
que atingirall1 aiqade ~ais avançada e por isso mere- dos os segmentos de pro(lução e de vendas. A crise,
cem ser premiados é real~ente. espantoso. cujas causas em grande parte residem naquestão tri-

N~ ent~nto, a normatização d? respeito aos ido- butária, alcança empresas de grande e médio porte,
sos é realmentenepessária. Lament~velmente as re- nãopoupando OSpequenos e microempresários, que
laçõ~sfamiliare~deterioradas e a força do egoísmo geralmente fecham suas.portas poucos anos depois
têm transformado pais e avós em reféns de todos os de abrHas.
tipos de abusos. Nossa carga tributáriaprecisa, sim, ser reduzi-

Parece que perdemos a afetividade. da. Isso é urgente, e é consenso em todas as esferas.
Sfas.e$rs. Deputados, o Estatuto do Idoso me- Nos âmbitosmu~ici~al, estadual e fed~ral, todos con-

rece o~poiode t~dos aqueles que lutam por uma so- cordam comesse f~to. Não é possível continuarmos
ciedadem~is justa e humana. como ~st?mos. E se prOSSeguirmos nesse ritmo de

Oid~alserlaque rãoprecisássemos normatizar aumento de carga tributária, o que será de nós brasi-
aqulloq~;é~e ipteressede todos e parte da sensibi- leiros .••daqui ...~ •al~uns •• anos? Há .1? anos, e~ 1988,
lidade humana:~. resPeitoaosmais velhos. ~6~~~0::~f;~( 22% de nosso PIB com impostos;

Q~eo (ost? do f3rasil não seja mais marcado
pela d~syalori~~9ão dos mais velhos, pela falta de Essa elevada carga tribOtáriadesfavorece o tra-
respeitoede ?ef1sibili~adepara com os nossos ido- balhador,que sofre coma a/tado desemprego e do
sos; .• ~fif1~1 adef11ocra?ia só crescerá se. realmente custo de vida, em contraste. c~m a constante queda
houver r~?peitoâdigni?adee à vida humana. do seu poder aguisitiyo. Tod()sessesimpostos empa-

p.....•...J.am.. a.. i.s. e.•.··. s.·queçamos: rigorosamente, colhe- tam o ?:s~nvo/vimentodaeconoFf1ia, a geração de
mos óquepl<:lnt~mos. novos postos detrabal~o,o cresci.ment9do setor pro-

E3él.•. sta éSp~.Ii....a.•.. r. dutivo flacional.Precisamós urg~ntem~nte modificar
.... . . este quadr9 calarnitos~ n9 q~al nosso País está inse-

Era? qu~ tinha a dizer. rido, e seguramente a reforma tributária é essencial
OSR.GIL'BERTO NASCIMENTO - Sr. Presi- pa.ra isso.

dente, péçp ápa.lavra pela ordem. Não basta, porém,ul11ç\ reforma superficial. Para
O. S~.PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem resolver o problema, precisamos atingir o âmago da

V.Exa. ap~lavra. questã~, e .isso significa concentrar todas as forças
()S~. GI~BERTO NASCIMENTO (PMD8-SP. naque/él que considero a principal questão: a redução

Pelaot~em:Pronuncil;l o. seguinte discurso.) - Boa de imposto?,empr?1 da sapdeeconôFf1icado Brasil.
tard~'~r·~residente, Sras. e Srs. Deputados presen- E, infelizmente, o textq básícod~reforrnatributária,

tes nesta Ca.Sa. modificado e aprovado na semana passada, não é

mil 1
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eficaz nesse sentido; ao contrário, torna o aumento O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
da carga tributária inevitável. VExa. a palavra.

Exemplo disso é o que se propõe para o ICMS. O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Pela ordem.
Com essa reforma, alguns Estados serão beneficia- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dos, em prejuízo de outros. O Estado São Paulo, por Sras. e Srs. Deputados, gostaria de retomar a discus-
exemplo, perderá com a arrecadação do ICMS no são que iniciei há alguns dias sobre o acordo assina-
destino. Mesmo que isso demore 8 anos para entrar do pelo Brasil com FMI e suas conseqüências para a
em vigor, será um grande incentivo para o aumento economia e o desenvolvimento do País.
dos impostos, visto que todos os Estados prejudica- Estamos aproximando-nos do dia da renovação
dos brigarão para que incidam sobre a maioria dos ou não desse acordo, e a decisão que o Governo bra-
produtos alíquotas mais altas, para não haver queda sileiro deverá tomar certamente vai definir o rumo da
de arrecadação. Fora o fato de que se concedem à nossa economia. Talvez em razão da preocupação
Zona Franca de Manaus benefícios fiscais que tam- com a macroeconomia e com as votações das refor-
bém lesarão Estados como São Paulo, que perderá mas no Congresso Nacional no primeiro semestre
empresas, já que não poderá concorrer com esses in- esse assunto ainda não tenha sido tratado pelo Go-
centivos. vemo com a devida atenção.

Outro ponto que torna a reforma tributária com- Devo, porém, ressaltar a importante iniciativa do
plicada é o tratamento dado à CPMF. Transformá-Ia jornal Valor Econômico e da Secretaria Especial do
em imposto permanente é um empecilho para a dimi- Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
nuição da carga tributária. Taxar a movimentação fi- da Presidência da República, ao promover o Seminá-
nanceira bancária é o mesmo que inibi-Ia, e a trans- rio Público e Privado - Parceiros do Novo Modelo de
formação dessa contribuição em permanente é ape- Desenvolvimento, em São Paulo. Esse seminário pro-
nas um incentivo a mais para a continuação da eleva- porcionou a presença do Prêmio Nobel de Economia
da carga de tributos. Joseph Stiglitz, um crítico contumaz da atuação do

Hoje a CPMF arrecada R$89 milhões por dia, e Fundo Monetário Internacional desde a década de
esse dinheiro fez-se essencial, tão primordial que o 90, e outros grandes expoentes do pensamento eco-
imposto se tornará permanente. Isso é indigno, é into- nômico, que estão preocupados com os rumos de na-
lerável. As grandes empresas sofrem com o desconto ções como o Brasil, que cumprem os mandamentos
dessa contribuição, e o simples cidadão também, que do Fundo Monetário Internacional e estão há duas
vê seu pouco dinheiro ser descontado em sua conta décadas sem crescer.
bancária. Esse contrato assinado com o Fundo tornou-se

É indecente atribuir à CPMF a saúde ou o com- a principal referência para adoção de medidas na
bate a pobreza. Esse imposto responde apenas pela área econômica e financeira nos últimos Governos.
manutenção da trágica situação de rombos orçamen- Isso repete-se em toda a América Latina, na África e
tários do nosso País. na Ásia. São 56 nações submetidas aos acordos com

Enfim, precisamos, sim, de uma reforma tributá- o FMI. Nenhuma delas apresentaram resultados posi-
ria; afinal, o Brasil clama por mudanças que o levem tivos com as políticas adotadas; ao contrário, em to-
para a frente, que o façam avançar e progredir, dimi- das agravou-se ainda mais a situação da economia.
nuindo as distâncias sociais por meio de uma melhor Aos poucos começam a surgir na imprensa opi-
distribuição de renda. Mas não basta apenas uma re- niões relevantes sobre a questão de se manter ou não
forma de fachada. Precisamos adentrar profunda- esse acordo, que precisam ser levadas em considera-
mente os problemas e procurar soluções. ção. O economista inglês John Williamson, um dos

Todos queremos a reforma tributária, do cida- pais do Consenso de Washington, disse numa entre-
dão comum, o trabalhador, ou o desempregado, ao in- vista ao jornal O Globo, edição de domingo, que não é
dustrial, gerador de empregos e riqueza nacional. necessário um novo acordo, porque o Governo Lula
Mas queremos uma reforma sensata, que contemple tem suficiente credibilidade.
os anseios de cada um e sacie a vontade geral de mu- Em entrevista ao jornal Folha de SPaulo, no do-
dança real. mingo, o professor de história econômica Robert

Agradeço a Deus e à Casa esta oportunidade. Brenner, da Universidade da Califórnia, EUA, consi-
O SR. MAURO PASSOS - Sr. Presidente, peço derou que o Governo brasileiro está em posição de

a palavra pela ordem. renegociar os termos de sua dívida com o FMI. Ainda
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que o Brasil fosse levado à moratória, suas relações São muitas e convincentes as razões para não
com o capital internacional provavelmente se tornari- se renovar esse contrato com o FMI. O que se exige
am mais saudáveis. O Prof. Brenner comenta que em das nações sob o regime do Fundo não se exige das
1998, quando o País começou a aceitar as condições nações ricas. O Federal Reserve, por exemplo, não
onerosas impostas pelo Fundo, a Rússia, que tam- cuida apenas da inflação quando determina a taxa de
bém acabara de sofrer um grave ataque especulativo, juros· da economia norte-americana. Eles têm uma
entrou em moratória. Desde então a economia russa política de crescimento e de emprego, com metas.
vem melhorando, com um grande fluxo de investimen- Enquanto a política industrial foi abolida no Governo
to estrangeiro direto. Fernando Henrique Cardoso, os EUA praticavam a

Ele Cita também a necessidade de se·adotar o sua política industrial e tecnológica e ganhavam cada
controle de capitais como condição mínima para a re- vez mais mercados. Isso também ocorre no comercio
tomada do crescimento. Diz o Prol. Brenner que, a internacional. Os EUA praticam o protecionismo dos
despeito da pressão dos EUA e do capital internacio- seus produtos considerados estratégicos para sua
nal, China, Taíwan e Cingapura mantiveram controles economia, mas os países periféricos não podem fa-
de capital ao longo dos anos 90. Esses países não zer o mesmo.
apenas atravessaram a crise asiática relativamente O Presidente Lula, há poucos dias, declarou
intactos como continuaram a atrair grandes volumes que o Brasil "não precisa e não eobrigado"a renovar
de investimento estrangeiro. o acordo com o FMI. O Ministro Antonio Palocci inici-

O Prof. Celso Furtado, candidato ao Prêmio No- ou consultas informais ao Fundo, numa perspectiva
bel de Economia, numapalestra na Universidade Fe- de renovação do contrato, mas em outras bases. Não
deral do Aio de Janeito, defendeu que o Brasil propu- hácondições de se manterem os patamares das me-
Sesse umamoratória para sair da armadilha a que foi tas de superávit primário, as cláusulas que impedem
submetido. Disse o economista que Fernando Henri- empresas como a PETROBRAS e da ELETROBRÁS
que Cardoso "se endividou loucamente" e o Governo de investirem e as limitações impostas pela Lei de
Lula, pá.l'aescapar do endividamento externo, "foi Responsabilidade Fiscal aos bancos oficiais, de não
para a recessão". Ele lembra que os credores interna- concederem empréstimos a Estados e Munioípios.
cionais têm interesse em manter uma boa relação co- A cláusula do contrato com o FMI, queconside-
nosco équeo Brasil pode ser levado a decretar uma ra investimentos como gastos, são um contra-senso.
moratória no futuro não para negociar, mas por falta
de outraá.lternativá. Como viabilizar o crescimento e gerarempregos sem

O Prol. .StlgIitz, no seminário realizado em São investimentos? As estatais brasileiras estão proibidas
Paulo., v.oi.tou. à ca.•... rga.com. crítica.·.s contundentes ao de investir. A exclusão dessacláusuladocontrato per-

. ... . .. .. . mitiria à PETROBRASe à ELETROBRÁS a possibili-
FMI. Di~sequeele está.convencido de que as expe- dade de investir R$8,8 bilhões.. O setor de energia
riênciasda última década, quando os países da cha-

precisa de investir R$ 15 bilhões ao ano para permitir
mada periferia seguiram as receitas do FMI, foram um o crescimento da economia a taxas de 4% ao ano.
fracasso,não só no Brasil mas no mundo todo.

. ., . d F· d . h . , Portanto, para que serve a manutenção desse
Oreceituano o .un o, que tIn a como tnpe a contrato oom o FMlseele inviabilizaocrescimento

estabil.iza,ção ma.croeconôm.ica, a privatização e a
I'b I' N • I - A' econômico, a geração de emprego e a superação daI eralzaçaocO~E;lrcla, gerou retraça0 economlca,
desemprego estrutural em massa, crise social een- crise, que impõe enOrme sacrifício, principalmente às
dividamento. Essas ocorrências são comuns em to- pessoas mais humildes?
dos oSPl1lÍsesque vivem sob o regime do FMI. ''l\ Por quemanteresse contrato nos termos em que
estabili~ação quesempr~ seperseguiu foi uma só, se encontra, se já Sé sabe onde esse caminho vai dar?
a da inflação; ninguém nunca perseguiu a estabili- A quem interesSa a manutenção desse contra-
zaçãqdataxá decrescimento ou do desemprego", to? Quem são os benefiCiados?
resume o Pr?f. Stig1itz. Referindo-se à abertura dos Essas indagações começaram a ser colocadas,
mercados periféricos para o fluxo de capitais, ele e o Governo deve respondê-Ias, Por isso estou. pro-
comenta:·· "Não se COnstroem fábricas com dinheiro pondo que este debate não seja feito mais em foros
que entrá e sai. As condições que atraem os capita - restritos, que seja levado à sociedade, para que essa
is de Cl.lrtoptÇlzQsâo as mesmas que destroem a decisão, que diz respeitO ao destino da Nação, seja
criação de empregos". tomada de forma compartilhada,
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Proponho que esta Casa procure engajar-se
nesta discussão com a promoção de um seminário à
altura da relevância do assunto.

O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, contradito o
Deputado Darcísio Perondi. Na verdade a decisão da
Desembargadora Federal, Selene Maria de Almeida,
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, do Distrito
Federal, não libera o plantio de transgênicos. E os Mi
nistros do Governo Lula sabem disso, inclusive o Sr.
Roberto Rodrigues.

Está em vigor a Medida Provisória n° 113, con
vertida em lei, que traz essa proibição; há também a
Lei n° 6.938, de 1981, Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente, e a Resolução n° 305, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente. Todas exigem estudo
prévio de impacto ambiental, razão por que não pode
mos, sob pena de incitarmos o crime e a desobediên
cia à lei, estimular quem quer que seja a plantar trans
gênicos neste ano no País.

Muito obrigado.
O SR. ROBÉRIO NUNES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL-BA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, com grande satisfação venho
hoje a esta tribuna registrar mais uma vitória para o
povo da Bahia.

Neste último final de semana estive na cidade
Caturama, acompanhado do Prefeito José Carlos
Marques da Silva e do Vereador do PFL e Presidente
da Câmara Municipal Joaquim Mendonça, quando foi
anunciada ordem de serviço para a construção de 68
sanitários na comunidade de Feira Nova e aquisição
de 78 kits de energia solar para a comunidade de Mu
cambo, ambas localizadas no Município.

Foi indescritível a felicidade de toda a popula
ção, que há muito tempo padecia da falta de energia e
de saneamento básico.

Tendo sempre tido a oportunidade de acompa
nhar de perto a história desse povo, sinto-me hoje vi
torioso, juntamente com ele, ao ver minimizado gran
des transtornos por ele enfrentado com a falta de in
fra-estrutura em suas comunidades.

Infelizmente, essas comunidades ainda preci
sam de muito apoio e empenho do Governo Federal
para crescer economicamente e, conseqüentemente,
desfrutar de maior qualidade de vida.

Diante disso, quero deixar claro para os baianos
que irei lutar a fim de conseguir com o Governo do
Estado da Bahia a assinatura de novos convênios que
permitam beneficiar as comunidades interioranas.

Esta será uma das maiores prioridades do meu
mandato parlamentar, pois como representante do
povo baiano só· descansarei quando conseguir ame
nizar o sofrimento desse povo que sempre depositou
em mim sua confiança.

O SR. WASNY DE ROURE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o
manifesto do Movimento Nacional pelo Direito ao
Transporte, tendo em vista o agravamento do sistema
de transporte coletivo no País, cuja principal causa é
a clandestinidade que vem tomando conta do setor,
fazendo aumentar a insegurança e dificultando enor
memente a gratuidade legalizada, sobretudo para es
tudantes e idosos.

A realidade em que o Brasil vive, com o agrava
mento da crise do transporte coletivo, exige imediata
intervenção do Poder Público Federal para a constru
ção de um novo perfil de transporte no Brasil.

Em segundo lugar, quero registrar meus cumpri
mentos ao Ministro Waldir Pires por dar novo perfil ao
monitoramento das Prefeituras que recebem verbas
públicas. Isso demonstra que quando tem compro
misso com a coisa pública o Governo pode resgatar a
idoneidade nos serviços prestados à população.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

MDT - Movimento Nacional Pelo Direito ao Trans
porte Público de Qualidade Para Todos

BARATEAMENTO DAS TARIFAS DO
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Senhor Deputado Federal,
As entidades que compõem o Movimento Naci

onal pelo Direito ao Transporte Público - MDT solici
tam seu apoio para a solução de um grave problema
de exclusão social que afeta grande parte da popula
ção brasileira. Conforme pesquisa realizada no ano
de 2002, pela Presidência da República, abrangendo
10 metrópoles brasileiras, as classes D e E, que são
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45% da população brasileira, representam apenas
27,5% dos usuários dos ônibus urbanos e 18,5% dos
metrôs. Isso significa que na realidade, o. ônibus e o
metrô viraram artigo de luxo para os brasileiros.

Dados do IPEA, confirmam que mais de 50 mi
Ihõesde brasileiros não podem utilizar o transporte
público de forma regular, por absoluta impossibilidade
de pagar a ta.rifa.

Na Pfática,oferta-seumserviço público e~sen

cial: por um pre.ço incompatível coma capa?idade de
pagarnento daquelesq~e de.le precisam. Estamos di
ante de um wave problema de exclusão socIal onde
os mais pobres cada vez mais deixam dese locomo
v~rou o fazem a pé, por absoluta falta de dinheiro
para pagar as tarifas do transporte público coletivo.

Não se pode ignorar quea.prin?ipal bandeira do
Gqverno Federal. é resgataros milhões de brasileiros
que forarnalijado~doexercício dacidada~ia.O trans
porte coletiv(). ur9ano,. definid() cOIDo essencial pela
própri€l (;qnstituição Federal (Art. 30, Inciso V), deve
ria ga~antir, .. emr~pecialpara. a grande ID€lioria dos
brasileiros. de baix() poder aquisitivo, um dos direitos
básicos qa Carta Magna, OU seja, o direito de· ir e vir
(Art.5~, Inciso XV).

Infellzmenté não é isto que obserVamos~O que
de fato t~rn ocorrido é I-lma redução da mobilidade ur
bana, ql1eafeta di~etamentea renda da população e
tem ef$ito~ desa~trosos coll1o a r~dução (jas oportu
nidad~s·<Jr. ~mprego. e a dificuldade de acesso aos
serviçps(jrsaúde eed~ca9ãp,de~truindoqualquer
perspecti~flde desenvolvimento das cidades e cresci
mento social.

~priocipal~oluçãopara esse Qrave problema é
baratearas tarifas do transporte público urbano, por
meio das seguintes medidas:

- tratamento tributário adequado que
leve. e.m conta a sua. essencialidade para a
população wbana; atualmente 25% dos cus
tos de tri;lnsporte coletivo correspondem a
tributos diretose encargos sociais;

- estabelecimento de fontes de custeio
extra.tarifária para a.s gratuidades e benefíci
os tarif~rios, responsável atualmente pela
oneração das tarifas em cerca de 20%, que
hoje são custeados pelos usuários comuns.

Dua.s emendas à PEC .00 41/2003, apresenta
das à COmissão Especia.l da Câmara dos Deputa
dos, represe~tam o anseioda população e dos prin
cipais agentes queatllamno transporte público. ur
bano e tem por objetivo abrir caminhos para a solu
ção das graves questões aqui expostas.

!fi r

A emenda n° 122/2003, de autoria do Deputado
Francisco Appio, veda a concessão de benefícios tari
fários sem fonte de custeio extratarifária nos serviços
públicos essenciais.

A emenda .00 21412003, de autoria do Deputado
Mário Negromonte, equipara os transportes públicos
urbanos aos·gêneros alimentícios de primeira neces
sidade para fins de tratamento tributário.

Contamos comseu apoio!

MOVIMENTO NACIONAL
PELO DIREITO AO TRANSPORTE - MDT

ANTP - Associação Naci()naI de Transportes
Públicos, NTU ~ Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos, ABIFER - Associação Bra
sileira da Indústria Ferroviária., AEAMESP - Associa
ção dos Engenheiros e ... Arquitetos do Metrô/Sp,
CNTT/CUT -Confederação Nacional dos Trabalha
dores 13m Transporte. Fórum Nacional dos Secretári
os de Transporte Urbano é Trânsito, FNRU - Fórum
Nacional da Reforma l)rbanSl' SIMEFRE ~ Sindicato
Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamen
tos, Ferroviários.e Rodoviáriose Metrô - SP - Com
panhia do Metropolitano de São Paulo.

O SR. BISMARCJ( MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela. ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. apalavrSl'

O SR.BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela or
dem. S~m revisãodopr€ldor,}-Sr.Presidente,a partir
de amanhã até sexta-feira acontecerá em Fortaleza o
encontr()· dos Presidêntesde Câmaras Municipais.
Estou participando qaComissão Especial Mista que
está di~?utindo áMedidaProvisóriá nO 574, que trata
do orçamento das CâmarasMunicipais de todo o Bra
sil. Dei entrada em requerill1ento propondo à Comis
são realização.d~ audiênqias.públicasem 5 regiões
do Bra~i1, a fim de ouvirmo~sobretudoos Vereadores
e President~s. dec;ârnaras Municipais para melhor
discutir o mérito da. medida provisória em questão.

MuitO obrigádo.
O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ()rdem.
o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. I\lIARCOS DE JESUS {Bloco/PL-PE. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras.. e S~s. Deputados, oassédio moral no tra
balho é pr9blema muito grave, que traz sérias conse
qüências para a. saÚde €i o desempenho. profissional
dos trabalhadores. Trata-se, na verdade, de um crime
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que precisa ser bem qualificado, de forma que a soci
edade encontre meios para controlá-lo.

Com esse objetivo em mente, apresentei o Pro
jeto de Lei n° 4.742, de 2001, que está em tramitação
nesta Casa e que tem recebido boa acolhida por par
te dos Parlamentares. As manifestações de apoio e
as sugestões para aperfeiçoá-lo não deixam dúvida
de que será aprovado por ampla maioria.

Recentemente, o tema ganhou destaque em
função de pesquisa realizada pela Buckinghamshire
Chilterns University, na Inglaterra, que confirma ple
namente as argumentações de nosso projeto de lei.

A principal conclusão da pesquisa foi que a atitu
de de chefes que não reconhecem o esforço de seus
subordinados e que promovem favoritismo no trabalho
é responsável por uma maior probabilidade de que os
funcionários adquiram doenças cardiovasculares.

O estudo comparou a pressão arterial de auxili
ares de enfermagem submetidos ao controle de dife
rentes supervisores. Caso o funcionário seja maltra
tado, o risco de doença cardíaca aumenta 16% e o de
derrame cresce 38%. Quando os auxiliares eram sub
metidos à pressão psicológica por parte dos chefes, a
pressão arterial subia de forma expressiva, revelando
o potencial de danosà saúde.

Junto com a pesquisa foram divulgados números
recentes da Organização Mundial da Saúde, segundo
os quais ultrapassa a 16 milhões o número de mortes
anuais causadas por doenças cardíacas. Na sua gran
de maioria, as vítimas sofrem de hipertensão.

Em resumo, a pesquisa veio confirmar a tese, já
intuída por muitos estudiosos do assunto, de que o
estresse no trabalho produz sérios danos à saúde
das pessoas e que boa parte dessa tensão é provoca
da pela conduta autoritária e desrespeitosa dos che
fes em relação a seus subordinados.

Em nosso projeto de lei, que acrescenta um arti
go - 146 A - ao Código Penal Brasileiro, fica definido
como Assédio Moral no Trabalho desqualificar, reite
radamente, por meio de gestos, palavras ou atitudes,
a auto-estima, segurança ou imagem de servidor pú
blico ou empregado, em função de vínculo hierárqui
co funcional ou laboral.

Todos sabemos como são injustas, em muitos
casos, as relações de trabalho no Brasil, conseqüên
cia de séculos de desrespeito ao trabalhador e de há
bitos herdados do regime escravocrata.

Para muitos cientistas sociais, grande parte do
subdesenvolvimento brasileiro deve-se a problemas
culturais, que afetam o comportamento de empresári
os e trabalhadores e sua atitude frente a questões

chaves, como poupança, investimento, relação com o
Estado etc.

O desrespeito aos trabalhadores produz uma
desmotivação crônica, com impactos diretos sobre a
criatividade, o empenho e a comunicação dentro das
empresas. Se o empregado se sente mais seguro e
menos sujeito aos humores dos chefes, ele terá uma
participação mais ativa e sua produtividade será maior.

Não se trata apenas das relações dentro de cada
unidade produtiva, isoladamente, mas da própria cul
tura do trabalho e da organização empresarial, que, no
Brasil, continua prisioneira de vícios do passado.

Nossa intenção é contribuir para a moderniza
ção das relações trabalhistas, dotando-as de princípi
os éticos que permitam ao País dar um salto definitivo
em direção ao mundo desenvolvido.

Pretendemos, com nosso projeto, antes de tudo,
fortalecer a figura do cidadão trabalhador.

Não temos dúvida de que essa é uma aspiração
compartilhada pela grande maioria da sociedade bra
sileira e que, por isso mesmo, nosso projeto será
aprovado pelo Congresso Nacional.

Obrigado.
O SR. EDUARDO GOMES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com
prazer que registro o manifesto de lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa da Infra-Estrutura Na
cional, que unirá na Casa pensamentos de diversos
partidos para o debate sobre a infra-estrutura nacio
nal a partir do marco regulatório dos investimentos
privados e públicos. Tenho certeza de que essa Fren
te marcará tento com a participação de diversos Par
lamentares.

Convido V.Exa., que representa tão bem o Esta
do de Mato Grosso e a Capital, Cuiabá, para partici
par dessa frente.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

MANIFESTO DE LANÇAMENTO
DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA

DA INFRA-ESTRUTURA NACIONAL

A recuperação do investimento em infra-estrutu
ra é uma condição necessária para a retomada do
crescimento econômico sustentado do Brasil. O in
vestimento em infra-estrutura promove o crescimento
econômico ao aumentar o retorno dos insumos priva-



O SR.ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (pT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro meu
protesto em relação ao discurso do Deputado Darcí
sio Perondi,. do Rio Grande do Sul, o qual propôs o
desrespeijo às leis do País, ao incentivar os agricul
tores a plantar a soja transgênica. S.Exa. sabe que
no Brasil existe uma lei que não permite isso. Mesmo
assim, afirmou que o Governo não impedirá essa
plantação ilegal.
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dos e incentivar o investimento privado e o emprego, É lamentável um Deputado Federal propor que
permitindo que todos tenham acesso aos serviços se desrespeite a legislação brasileira.
básicos. Era o que tinha a dizer.

Ao mesmo tempo, a ampliação da infra-estrutu- O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
ra promove a redução de custos, aumento da produti- palavra pela ordem.
vidade, aprimoramento da qualidade dos bens e ser- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
viços da estrutura produtiva e consolidação da inte- V.Exa. a palavra.
gração nacional, além de ser fundamental para rever- O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
ter a expansão do desemprego. Inúmeros estudos de- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
monstram que a redução na taxa de crescimento da putados, registro mais um ato de violência ocorrido no
produtividade está associada com a redução no in- Estado do Paraná. Ontemtoi assassinado outro líder
vestimento em infra-estrutura e sugerem, ainda, que do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na re-
o investimento em infra-estrutura tem um impacto sig- gião da foz do rio Jordão. Esse cidadão caminhava
nificativo na geração de empregos. pela estrada quando foi atacado por pistoleiros co-

As incertezas sobre o futuro da economia mun- mandados por donos de fazenda.
dial e sobre o crescimento econômico nacional ali- Sr. Presidente, quero transmitir apelo que fazem
mentam grande variedade de cenários que contem- os trabalhadores aposentados por invalidez da Com-
piam a possibilidade de retrocessos no setor, caso panhia Siderúrgica Nacional- CSN.
não sejam tomadas medidas urgentes de incremento Desde o dia 15 de agosto último, cerca de 300
e recuperação da infra-estrutura nacional. aposentados por invalidez tiveram o plano Seguro

Apoupança estatal Mo é suficiente para aten- Saúde BRADESCO, que era oferecido pela CSN gra-
der a demanda mínima de infra-estrutura nacional e, tuitamente,susperyso,sem maiores explicações. A
nem mesmo a poupança privada será capaz de dar empresa. alega que prestar atendimento de saúde
respostas a todas as demandas por investimentos de aos aposentados por invalidez é uma atribuição do
curto e médio prazos. INSS, e quea empresa apenas estendia a estes o be-

É nesse sentido que a Frente Parlamentar em nefício concedido aos trabalhadores na ativa.
Defesa da Infra-Estrutura. Nacional trabalhará para O corte do planoqe saúde viola o acordo coleti-
colaborarnaconsolidaçãoos instrumentos de regula- vo de .1997 e desrespeita as regras acordadas duran-
ção e financiamento, dando segurança aos investido- te a privatização da empresa. A CSN não.pode sus-
res na9ionais e internacionais, especialmente em se- pender o plano de forma unilateral como fez, deixan-
tores estratégicos~ tais como: do os aposentados inválidos..,. muitosdeles com am-

• Energia elétrica; putações e seqüelas de acidente vascular cerebral-
• Gás natural; Petróleo; ao desamparo. O plano desaúde é um direito adquiri-
• Portos; do dos trabalhadores, que é inviolável.
• Saneamento; A oposição sindical dos metalqrgicos de Volta
• Telecomunicações e Redondaentrou.com.umarepresentação no Ministé-
• Transportes. rio Público do Trabalho pedindo que a suspensão do

plano de saúde sejaanulaqa.Caso o Ministério Públi
co acolha a representação, será aberta uma ação civil
pública contra a CrNpara que seja declarada nula
sua decisão de suspender o plano de saúde.

Épreciso não perder de vista. o que representa a
questão da saúde num urliverSo de trabalhadores ex
posto a altos riscos de insalubridade, como é o caso
de uma indÚstria siderúrgica. Conforme denuncia um
aposentado; esses inválidos são "pessoas humilde e
trabalhadora que deram parte de su~s vidas para o
crescimento e consolidação dessa empresa nos mer
cados nacionais e internaéionais, mas que por fatali
dade do destino ou por tra!)alharem em ambiente tão
hostil como .é dentro dêl1ma indústria .siderúrgica

1',11·1.
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acabaram ficando deficientes e impróprios ao merca
do de trabalho, por esse motivo foram aposentados
por invalidez".

Os trabalhadores aposentados da CSN alertam
para a possibilidade de a empresa ter começado com
o elo mais fraco (os aposentados inválidos) para de
pois atingir todos os trabalhadores com a anulação do
plano de saúde.

Sr. Presidente e colegas Deputados, o Parla
mento tem o dever de ecoar as reivindicações da so
ciedade e buscar reverter injustiças cometidas contra
a população, mormente contra aqueles segmentos da
sociedade considerados hipossuficientes.

Por último, registro meu apoio ao Ministro da Sa
úde, Humberto Costa, que está tomando medidas se
veras junto às indústrias de tabaco e de bebidas al
coólicas.

Tenho absoluta certeza da continuidade do tra
balho do Sr. Humberto Costa frente ao Ministério da
Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Em
prosseguimento ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao nobre Deputado Dr. Pinotti. S.Exa. disporá
de 25 minutos.

O SR. DR. PINOTTI (PMDB-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro pedir-lhes desculpas, porque vou impor-lhes no
Grande Expediente de hoje uma imersão na questão
da saúde. Pretendo utilizar meu tempo para falar so
bre esse tema.

A saúde brasileira hoje está em crise, e não pe
los motivos expostos nos jornais. A crise não se res
tringe ao INCA, ou à ANVISA, ou ao Hospital Emílio
Ribas, de São Paulo, ou aos 23 milhões de usuários
de planos de saúde que estão em situação extrema
mente difícil depois da decisão do Supremo Tribunal
Federal. É muito mais profunda.

Se compararmos os índices de mortalidade por
diferentes doenças no Brasil com o de outros países
com a mesma renda per capita, constataremos que
os índices brasileiros são quase o dobro. E se formos
verificar o acesso das pessoas ao sistema público de
saúde, perceberemos que a situação é realmente
dramática.

Há pouco tempo o Governo de São Paulo divul
gou uma estatística sobre atendimentos emergencia
is e ambulatoriais no Estado. Eis os números: 1 mi
lhão e 200 mil atendimentos de emergência e 600 mil
atendimentos ambulatoriais. Essa é a demonstração
clara de que falta acesso ao sistema de saúde. Como
os serviços de atendimento não funcionam, o pacien-

te espera que a doença se agrave para ir ao pron
to-socorro.

Em qualquer serviço organizado de saúde reali
zam-se 10% de consultas emergenciais e 90% de am
bu�atoriais.No Brasil realiza-se duas vezes mais atendi
mentos de emergência do que consultas ambulatoriais.

E, para caracterizar um pouco melhor essa crise,
ressalto que praticamente todos os hospitais públicos e
filantrópicos deste País estão inadimplentes, com leitos
ociosos, com equipamentos defasados, os médicos e
funcionários com salários baixos ou atrasados.

Entretanto, dizer que essa situação é da respon
sabilidade do atual Ministro da Saúde é faltar com a
verdade, é não fazer a análise correta do sistema bra
sileiro de saúde pública. Cabe a nós Deputados, ao
Presidente da República e aos Senadores analisar
com correção esse sistema, até para acharmos a so
lução para essa crise.

Em parte, o Ministro Humberto Costa está so
frendo as conseqüências da transição civilizada em
relação ao Governo anterior. É que não houve a pos
sibilidade de fazer um balanço da saúde.

Seguramente a saúde pública brasileira foi pre
judicada na década de 90, uma década terrível para
todas as políticas sociais, principalmente para essa
área. Nosso sistema de saúde, que no fim da década
de 80 foi consagrado na Constituição com um modelo
moderno como o do SUS, depois de várias medidas
importantes foi novamente centralizado, mas os Mu
nicípios continuaram com a sobrecarga da responsa
bilidade pela saúde, embora o dinheiro lhes tenha
sido retirado.

Lembro muito bem, Srs. Deputados, que no fim da
década de 80, quando fizemos a municipalização em
São Paulo, os Governos Estadual e Federal responsabi
lizavam-se por 80% da verba gasta nos Municípios.
Hoje essas Unidades federadas continuam fazendo
tudo que faziam então, mas os Governos Federal e
Estadual respondem por apenas por 20% da verba.

É importante ressaltar que houve um pesado
processo de privatização da saúde nos últimos 10
anos, motivado inclusive pelo capital internacional,
pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internaci
onal. Sugiro que os Srs. Deputados leiam o documen
to World Development Report, de 1993, no qual o
Banco Mundial ensina os países em desenvolvimento
a resolverem seus problemas de saúde, distinguindo
claramente entre saúde pobre para pobre e saúde de
mercado para quem tem R$ 2,00 para pagar por ela.
E essa foi a inspiração da Lei n° 9.656, malfeita por
este Congresso, que permitiu a venda de enganosos
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planos aos usuários, os quais hoje pagam pelas con- Ouço com prazer o nobre Deputado Serafim
seqüências disso.. Venzon.

A classe média saiu do sistema público e adqui- O Sr. Serafim Venzon - Deputado Dr. Pinotti,
riuplandsdesaúdeprivaoos.Eagora,dos36milhões VExa., além de extraordinário Parlamentar, é tam-
de brasileiros que têm planos de saúde, 23 milhões bém .excelente professor, com alunos por todo o Bra-
podem cair fora deles em decorrência de decisão do silo Imagino o sentimento de V. Exadiante da crise por
Supremo Tribunél' Federal. .E mais:,nesseperíodo vi - que passa a saúde no País. Há necessidade de uma
mos voltar aquela idéia arcaica do "campanhismo" - ação enérgí~a por parte do Governo para modificar
ou s~ja, confundiu-se saúde com campanha e.'eitoraL essa. realidade. Retorpando Q que VExa. afirmou,
O últitn0 Go~ernoinventou (ou reinventou)ascampa- dois terços dos atendimentos prestados nos hospitais
nhasd?s exames de Pélpanicolau, diabetes, hiperten- são de.emergência;ous~ja,se não se caracteri.zar a
são, osteoporose.e próstélta, com? se fosse possível emergência, () doente não é atendido.Paralelamente,
para o cidadão ir a um laboratório num dia para fazer faz-se um trabalho de tapeç.lção, podemos dizer as-
determinado exame.e.no dia seguinte ir a outro, e sim, c0

tn
relaçãoao Programa Saúde da Família. Cito

como se fosse po~sívelpara opróprio Governo repetir um exemplo prático: se alguém quebrara osso do an-
300 ou400 campanhas todos os anos. É um verdade- tebraço, for à emergência, colocar uma tala evoltar no
ira absurdo esse "calllpanhismo". Não temsentido al- dia seguinte para o tratamento definitivo, vai ser rejei-
gum. Éuma idéiél arcaica,repito, quando a moderni- tado, porque já não está ma.is caracterizada a ~mer-
dade exige a integração de ações. gência. Então,.médicos do PSF visitam pacientes em

Essas são as raízes da crise. casa, oque também é ne~:essário, mas inúmeros ou-
Precisamosenteh(jer él história da saúde. Aliás, tros casos, até de emergência, sequer são atendidos.

Gõethe dizia que nenhum cidadão deve viversemco- Se alguémtern hérhia, sepma briança.!em problema
nhecerPE:'o menos 3 mi.1 atlas de história. Peço aos dead~nóide.ou um •. tímpano furado, se uma mulher
companheiros que procurem.conhecer pelo menos tem irc()ntin~ncia~rinária,?uum homem temadeno-
30 anos da históriéldasaúde, para encontrarmos uma ma?e próstata,ejáse aplicou sonda, só se prestará
soluç~oadequadélparél a crise. atendimento em caráter dE: emergênciaQu se, por ca-

Tem()s de fél'élr dél brutal distorção ocorrida na ridad13~ Q profissional resolVer fazê-Io. Ora,nãopOde-
últimél (jécada: as~gunda po.rta dos hospitais públi- mos pertnitir<tue él;sasituÇlção continue.Parabenizo
cos.Não seise()s COmpanheiros sabem o que essa VExa. pelo pr?nunciamento.Precisamos aP9iaro Mi-
perversidade, .e~~ mél'dade significa. Explico: os nistro(ja Saúde, sim' (;lue S.Exa. invi~tél n'lais no se-
hospitais púbJic0Sc J)Odetn verderserviços, podem se- tor,. mÇls qye?srecyrs?s sejam bem apliciad.o$'él fim
parar 25~.de seu tempo e deseu espaço para aten- deqyenã() afonteçô3O q~.eoqorre comoPr?grama
der pa9ientesqu~.p~gé:lmemcondiçõesespeciais, Saú?~da Família, queapesélrde interessante. e im-
sf:mfilas, ~01 ar c?I'lQipi()nad?, em quartos especiais, p<>rtarte não .. é prioridade, diante de tantos casos
fazerdo qlJalquerexame. Por outro lado, isso também mais urgentes.
significaquerru~~i~s e professores de hospitais uni- ()S~. DA. PINOTTI- Exatamente, Deputado.
versitári0!:õ podem usar?··.t$mpo pago para dar aulas, VE~a. tocou numpontofundamental: oquefazerpara
fazer pesqui~s e prestar atendimento aos doentes vencera crise. Seguramente, temos de corrigir os er-
pelo SIJS,edepoi~ ate!"1(]f:r o~ pacientes do sistema ros ou pelo menos não repeti~los, já que alguns são
privad()u~ando arfa~i11dades do sistema público, incorrigíveis.
comotE!lef?nees13~retári~~, sem~astarumrealeain- Ê necessário ~nhecermos profundamente o
dacobraRd()hon9rárk)sque deP9sitam no banco. histórido,os princípios?O SIJS, comoV,Exa. demons-

Essap~rversid~denã? pode continuar, pois sa- tra conhecer, para aplicar corretamente os recursos.
bemos que existE! umé:l' en()rmédemanda reprimida O Programa Saúde da· Família é um exemplo típico,
dos doentesdo~istemapúblicodé saúde, mas não comoVExa. diss~muitobem. Investe-se uma grande
entre aquEfle~quE!pa9?l11, ~aja vista a ociosidade de quantidade de recursos n.esse programa, mas não se
leitos nos hospitais' privados. estrutura°sistema. O médico diagnostica a doença,

É. por ftJ~()iSSb que ocorreu nos Últimos 1o mas não t~m para onde mandar o~ pacientes. E ou-
anosq~eholeaprlseda ~aúde éabsolutamente in- tros problemas muitomais graves ficam sem solução.
suportáv~l, por culpa n~o doatw:d ~inistro, mas de A que se devedérprioridade, hoje, no sistema
Uma?éyll~~ de tentativas de privatização e de in - de saúeje brasileiro?A. encontrar uJTla solução moder-
sensibiHdadé. na. OSUSde 15 ou 20anos atrás não atende às atua-

emmrl
lilllllllll
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is necessidades. Há que ser modernizado, e isso está
em nossas mãos. A solução é organizar adequada
mente o que chamamos de atenção primária, isto é, a
medicina dos centros de saúde. E organizá-Ia como?
Para atendimento principalmente sintomático? Não;
organizá-Ia para um atendimento integrado.

O doente procura o médico com um sintoma que
em geral não revela uma doença mais grave, freqüen
temente não sintomática, que porventura ele porte. Por
exemplo, uma mulher que. chega ao hospital com dor
no seio pode ter câncer de útero, que não é diagnosti
cado; uma mulher pode queixar-se de corrimento e ter
um câncer de mama, que não é diagnosticado.

Ora, o paciente tem de ser atendido de acordo
com o sintoma, é claro; mas naquele mesmo momen
to e lugar, com toda a humanidade e sem burocracia,
é preciso que também se ofereça ao paciente, de
acordo com a idade e o sexo, um check-up simplifica
do, integrando-se ações de detecção e de prevenção,
o que é perfeitamente possível fazer, e fizemos duran
te 10 anos no Hospital Pérola Byington, em São Pau
lo, com resultados fantásticos. Não é preciso que a
mulher vá um dia colher o Papanicolau num lugar, no
dia seguinte fazer exame de mama em outro, depois
uma radiografia em um lugar diferente, depois exame
de osteoporose em outro estabelecimento e ainda de
diabetes em outro. Tudo isso e muito mais pode ser fe
ito no mesmo lugar, no mesmo momento em que a
mulher, o homem ou a criança entra pela porta do sis
tema de saúde, com a atenção primária.

O que defendemos é perfeitamente plausível.
Quando isso for realizado, teremos um local para
atender à demanda dos agentes comunitários, dos
médicos de família. Se utilizarmos OS recursos com
esse fim, teremos 80% ou 90% dos problemas de sa
úde resolvidos já no consultório, na atenção primária.

Para tanto, é preciso que tenhamos experiência
suficiente para saber que o médico sozinho não pode
dar cabo de todos os procedimentos citados. É neces
sária a equipe de saúde, e é preciso que se deleguem
funções. O médico é o maestro da orquestra e deve
encerrar todas as consultas, mas não tem condições
de fazer tudo. As enfermeiras ou as auxiliares de en
fermagem podem perfeitamente bem medir a pres
são, o pulso, a temperatura, a altura e o índice de
massa corpórea, colher Papanicolau, colher lâmina,
palpar mama, ensinar a paipar mama e uma série de
ações simples, chamando o médico apenas ao final
da consulta; então, o cidadão ou a cidadã terá uma
consulta completa, e o médico, em vez de fazer 8 con
sultas numa manhã, fará 30.

Precisamos atender a todos. Não adianta aten
der meia dúzia bem e deixar 200 pessoas sem atendi
mento.

Esse é o sistema de saúde de que precisamos
hoje: o que aposta na atenção primária de maneira
moderna.

E mais: precisamos também tirar poder do Hos
pital Universitário. Eu trabalho nesse tipo de estabele
cimento. Na realidade, essas unidades deveriam
atender à demanda deatenção primária determinada
pela própria necessidade. Explico: se um paciente me
consulta e há suspeita de câncer de próstata, preciso
ter a possibilidade de telefonar para o hospital A, B ou
C, e recomendar que ele seja atendido no serviço de
urologia em no máximo 15 dias, ao invés de soltá-lo
ao vento, como se faz hoje, dizendo-lhe que consulte
um serviço especializado do Hospital Universitário.
Ele vai telefonar, mendigar, é capaz até de procurar
um Deputado conhecido, se houver algum, para pe
dir-lhe que interfira; eventualmente vai conseguir a
consulta, ou não, o que é um verdadeiro absurdo,
uma verdadeira perversidade.

É com um sistema adequado de atenção primá
ria, que pode receber o paciente que vem de baixo,
dos agentes de saúde, do médico de família, e tem
poder para determinar o que vai acontecer lá em
cima, que vamos resolver o problema de saúde brasi
leiro. Não é preciso muito dinheiro, mas sim organiza
ção, estrutura, modernidade, criatividade, coragem
para enfrentar os obstáculos, até porque o sistema de
saúde tem de ser objeto de contínua pesquisa opera
cional. O sistema de ontem não serve hoje. O sistema
de Cuba não é bom para o Brasil, assim como o do
Canadá não é bom para nós e o nosso não é bom
para os outros países. Cada cidade - e por isso a des
centralização é fundamental - deve ter seu sistema
de saúde, funcionando de acordo com as suas neces
sidades.

O Sr. Ivan BanzoUn - Nobre Deputado Dr. Pi
notti, V.Exa. permite-me um aparte?

O SR. DR. PINOTTI - Ouço com praler V.Exa.
O Sr. Ivan Ranzolin - Nobre Deputado Dr. Pinot

ti, ao apartear V.Exa., quero afirmar nesta Casa que
seu pronunciamento deveria merecer uma reflexão por
parte de todos nós. V.Exa. demonstra a sua experiên
cia, a sua vocação, a sua vontade de corrigir a saúde
do País. Quando mencionou o SUS, chamou-nos a
atenção para o fato de que devemos conhecer os prin
cípios desse sistema, porque quem não os conhece
nem conhece a estrutura do SUS não saberá encon
trar os meios para chegar ao fim da crise. Por isso, este
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meu aparte é para cumprimentá-lo e deixar registrado que V.Exa. continue seu trabalho, para enriquecer
nos Anais desta Casa que temos de ouvir mais quem esta Casa e esClarecer todos nós Deputados, princi-
tem experiência, quem sabe das coisas. A situação da palmente o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula
saúde no Brasil é lamentável. E quando se trata de da Silva, no qual temos uma irnportante inserção, na
caso de emergência, em que o cidadão rnorre se não função de médicos. Meus parabéns.
receber socorro imediato, é pior ainda. Por isso quis O SR. DR. PINOTII - Muito obrigado.
cumprimentá-lo. Todos lutamos pela saúde, mas àsve- Quando rne perguntam, e fazem-no com fre-
zes não sabemos por onde atacar, e vejo que VExa. qüência, quais são os problemas de saúde no Brasil,
Sabe. Espero que seu pronunciamento possa ser dou a resposta no singular, pois o problemade saúde
transformado em documento para que as pessoas no Brasil é um só: a enorme distância que existe entre
possarn ler, analisar e refletir sobre o tema. Que esta tudo aquilo que nós sabemos fazer e aquilo. que te-
palestra com a qual VExa. está brindando a Câmara mos feito. Temos médicos excelentes, profissionais
dos Deputados não fique no ar. Parabéns. de saúde absolutamente dedicados; temos um bom

O SR. DA. PINOTII- Muito obrigado, Deputado aparelho de saúde nos hQspitais, equipamentos etc.;
Ivan Ranzolin. rnas a distânciaque existe entre o enorme potencial e

Ouço com prazer o Deputado Givaldo Carimbão. o pouquíssimo·que estarnos fazendo pelos usuários,
O Sr. Givaldo Carimbão - Deputado Dr. Pinotti, principalmente os do sistema público de saúde, é in-

VExa. aborda com clareza o modelo para a saúde que crível. É uma injustiça!
o Brasil pode adotar, o que naturalmente empolga Votei em Lula 4 vezes na esperança de que ele
cada urn ~os presentes neste. momento. EoBrasil está corrigisse tal injustiça. Mantenho essa esperança. O
ouvindo·nos, atento à TV Câmara. É importante que Ministro nãotern()ulpa da crise, que é conseqüência
seja constituído. um grupo de trabalho para discutir a de 1oanos de maus-tratos e deprivatizações. Mas
melhora doatendimento à saúde, principalmente o dos precisamos unir-nos, a Frente parlamentar de Saúde,
mais pobres, queérealizado pelo SUS. V.Exa. oferece a Frente de Comb~te ao Câncer,que se implantará
uma grande contribuição, pois tem conhecimento e au- amanhã, o Ministéri(} da Saúde, os funcionários da
toridade para discutir o assunto. Fiz questão de para- saúde, que estão tristes. e frustrados com a reforma
benizá~lo e de dizer que temoS de criar grupos de tra - da Previdência, e principalmente os uSllários do siste-
balho para fazer esse rnodelo funcionar. Não é justo ma público qe s~úde,.porquesão os grandessofredo-
que as .pessoas tenham de percorrer vários lugares res deste País. Nadamais trágico do que a dificuldade
em busca de tratamento. Não se consegue centralizar, de acesso ao sistern~quando· se é pobre e doente.
para o cidadão tão necessitado de auxílio médico, a re- Precisamos pensar ~isso'

alizaçãodos exames. Quantas vezes, não nós Deputa- Nós D~put~q~s. ~emos, portanto, a obrigação de
dos, que estamos em Brasília, mas os Vereadores dos construir a ponte/ômtre aq~no que podemos fazer e o
Municípios, que estão lá na base, atuam como assis- pouco que estamos fazendo. E essa· ponte não se
tentes sociais de improviso, prestando o auxílio que constrói.só com dinheiro,. mas principalmente com
deveria ser garantido pelo Sistema Único de Saúde, vontade política, com criatividade, com conhecimen-
como V Exa. com toda adareza afirma neste plenário? to, comexP13ríência, comyontade de trabalhar.
Parabénspela sua transparência. N~o se trata d~C()piarmodelos que foram bons no

O SFt DR.·PINOTII- Muito obrigado. passado,ouque~~t)o~s~oje em outros países, mas
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado não nos servem. Preciséilrn~ desenvolver nosso próprio

Dr. Franeisco Gonçalves. modelo. Costumo dizer que um país passa a ser consi-
O Sr.Dr. Francisco Gonçalves - Caro Deputa- derado desenvoIVid9qmmdo ericolltrasoluçães própri-

do Dr. Pinotti, seu·pronunciamento é muito importan- as para os probleml:ls~ue lhe são peculiares.
te, não só para nós aqui da Câmara dos Deputados, Concluo, Deputado Ivan •• Valente, meu grande
mas para todo o Brasil. Sua experiência credencia companheiro de Iutás emprol da saúde em São Pau-
V.Exa. como um líder na área de. saúde. É um privilé- lo, conclamando atoci0s para que se incorporem na
gio ouVi-lo falar sobre a saúde primária, a saúde pre- luta pela saúde br~sHeira,umalllta qlje é de todos
ventiva, o fortalecimento dos hospitais universitários. nós, desde os que estão nascendo aos que estão
Tenho ~companhado suatrajetória, seja na Comissão morrendo; dos qlle est~o •doentes, assim como dos
de Seguridade SoCial e Família, seja na Frente Parla- que hoje estãobem,poisamanhãpoderão não estar.
mentar da Saúde, e considero de suma importância Muito obrigado, Sr. Presidente.

• !



E termina:

"Tudo isso apenas indica o quanto de
fisiologismo e de oportunismo ainda persiste
na cena política brasileira. Causa espanto,
porém, que justamente o partido que se no
tabilizou por denunciar e condenar essas
práticas esteja agora no triste papel de pa
trociná-Ias.

É lamentável que os outrora paladinos
da moral e dos bons costumes políticos te
nham assumido a gerência de um movimen
tado 'balcão' de troca de cargos por apoios
e que venham promovendo um preocupante
'aparelhamento' de órgãos públicos por sim
patizantes do PT, muitos dos quais, aparen
temente, sem as devidas credenciais técni
cas".

"Infelizmente, também nesse quesito,
tão caro às tradições do partido, o espetácu
lo não tem sido dos mais alvissareiros".

Clóvis Rossi inicia sua coluna, sob o tí
tulo "O 'lado' e a competência", dizendo:

"Vamos supor, apenas para raciocinar,
que José Serra, como ministro da Saúde, ti
vesse seguido a teoria segundo a Qua 'tem
de ter lado' (para fazer parte do governo).

Teoria, para quem não se lembra, ela
borada, divulgada e defendida por Humber
to Costa, atual ministro da Saúde.

Se Serra tivesse seguido tal lógica, Pa
ulo Roberto Teixeira não teria continuado à
frente da Coordenação Nacional de DST
(Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids).

Teixeira nunca escondeu seu 'lado', o
do PT. Pol1anto não poderia ser tolerado pe
los tucanos.

No entanto, ficou no cargo e, mais que
ficar, ajudou substancialmente a dar ao pro
grama de combate à Aids do Brasil tal rele
vo que a OMS (Organização Mundial de Sa
úde) chamou-o para trabalhar em Genebra':
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A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
peço a palavra pela ordem. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a Deputados, a edição de hoje do jornal Folha de SPa-
palavra a Sra. Deputada Maria do Rosário, que está ulo traz vários editoriais sobre a partidarização do
acompanhando importantes depoimentos na Comis- Governo pelo PT.
são Parlamentar Mista de Inquérito que trata da ex- Um dos editoriais, intitulado '~ Máquina Políti-
ploração de menores. ca", diz o seguinte:

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sob a
coordenação da Senadora Patrícia Saboya Gomes,
estamos hoje na CPMI que investiga a exploração se
xual de crianças procedendo à oitiva de uma pessoa
vinda de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.

Em Porto Ferreira, crianças e adolescentes
eram levadas para ranchos ao redor da cidade e sub
metidas a práticas sexuais. Seis Vereadores, 13 em
presários e outras pessoas do Município tiveram a pri
são preventiva decretada pela juíza local.

Parlamentares integrantes da CPMI encarrega
dos de tratar do caso de Porto Ferreira viajarão ama
nhã ao Maranhão, onde já se encontra a Deputada
Terezinha Fernandes. A Deputada Ann Pontes está
no Pará, também em diligência.. Não há uma só região
do nosso País onde a violência sexual contra crianças
e adolescentes e a sua exploração comercial não es
teja ocorrendo.

Cumprindo sua tarefa, a Comissão vai aos pou
cos fazendo o levantamento de políticas públicas que
devem ser desenvolvidas para a proteção de crianças
e adolescentes. Queremos que em todas as instânci
as, do inquérito policial até a palavra final do Poder
Judiciário, tudo seja bem resolvido, para que a socie
dade brasileira consiga enfrentar a principal chaga
que nos assola - a impunidade, que precisa ser debe
lada, a fim de que crianças e adolescentes brasileiros
estejam livres da violência.

Continuaremos em reunião, em depoimento re
servado. Temos, porém, a certeza, Sr. Presidente, de
que a nossa primeira tarefa é fazer cumprir o Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa

cumprimenta a Deputada Maria do Rosário e dese
ja-lhe êxito nesse importante trabalho para esclarecer
tantas denúncias sobre exploração sexual de crian
ças e adolescentes.

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.



Os editoriais da Folha de S.Paulo demons
tram claramente realidade que já é pacífica.em ter
mos nacionais: o PT partídarizou a máquina· admi
nistrativa do Estado brasileiro, e faz desse grande
instrumentode transformação, que precisa se man
ter neutro em face do partido dirigente, fator de ma
nutenção do poder político. O objetivo não são mu
danças, não é a melhoria das condições de vida do
povo nem a busca d~ quadros competentes para
enfrentar. a grande crise que vivemos; o objetivo
não passa, pura e simplesmente, da manutenção
do poder e de seu uso - uso não para melhoria das
condições de vida de nosso povo, mas apenas em
benefício próprio.

Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço ápalavrapara uma questãode ordem.

"O governo Luiz Inácio Lula da Silva
estaria enxergando a mão tucana na onda
negativa que se formou com as informações
de aparelhamento da máquina pública pelo
PT. Puro sofisma, uma tentativa de desviar a
atenção de um erro .administrativo que pode
sair caro.

O fato é que o PT passou a tratar
como demônio todo aquele que tenha traba
lhado durante o governo Fernando Henrique
CardosD.(...)

Claro que havia aqueles técnicos que se
transformaram em tucanos de carteirinha. A
manutenção desses era inadmissível Mas ou
tros, só por terem trabalhado no governo an
terior, não deveriam ter sido afastados.

O resultadO é.O que se vê por aí. Minis
térios .. patinando, principalmente onde. o PT
dominou tudo, como na área social. Oito me
ses depois de o governo começar, pouco se
fez numa área considerada essencial. (...)

Sem falar que José Serra, quando as
sumiu a$aúde, colocou, sim, pessoas de
sua confiança no ministério... Mps também
trab~/hpucommuita gente ligada ao PT. O
ex-deputado Eduardo Jorge que? diga.

O pr, ao contrário, demonstra um apeti
teporcarg~s.que assusta aliados e oposição.
Coisa ~e quem tOl11a a máquina e não espera
largá-Ia nos próximds 4, 8, 12 anos".
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Em outro artigo, o colunista Valdo Cruz diz o O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
seguinte: V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP.Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nosso Regimento é muito claro
com relação ao horário de início da Ordem do Dia, e
há·matérias pautadas.

Na sessão de ontem, a base governista apre
sentou requeril11ento para encerrar a discussão. O re
querimento, infelizmente, foi aprovado. Estranhamos
queoGoverno, ontem tão açodado em encerrar a dis
cussão, hoje não queira vir a plenário votar a matéria.

Sr. Presidente, registro essa preocupação em
virtude de havermos recebido .ha· poucos minutos a
emenda aglutinativa, que ainda está quente. Mais um
tributo foi criado: a CIDE passou a ipcidir sobre ener
gia elétrica, cobranç~que recairá spbre a população.
O povo, o pobre coitado, que tem 2 bicos de luz e um
ferro df3 passar. roupa em casa, pagará essa conta.
Quantp mais tempo pas~a,mailS tributossãC) despeja
dos sob~e o povo eo setor produti~o brasileiro.

A questão de. ordem que formulo a V.Exa. éa se
guinte:o Regimento Internomandacomeçar a Ordem
do Diaás 16h. Se forencerraôaa ses~o, voltaremos
a discutir a matéria, como pretendíamos fazer na noi
te de ontem.

O$R. PRESIDE~TE(Wilson Santos) - Deputa
doAntpnio Carlos \annun~io, oPresidente João Pau
lo Cunha j~comuni9ouque elj'tá se deslocando ao
plenáripa fim de presidiros trabalhos.

}\proveito. a. qyestão deprdem de V.Exa. para
conclarnarosDeputados que se encontram em seus
gabinetes a virem ao plenário. Jáestão presentes 278
Parlamentares. Portanto, há qUt)(umpara delibera
ção. Peço um pouco. de paciência a V.Exa.

O. SR. WA~DEI'v1IRMOKA - SL Presidente,
peço apalavrÇl p~la pr?em.

O. SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) '- Tem
V.Exa.a palayra.

aSR. W~LD~MIRMOKA(PMDB-MS. Pela or
dem. Sem. revisão do. orador) - Sr. Presidente, há
pelo menos 2()u3t~xtos d~ proposta de reforma tri
butária em circulação na Casa e a cada momento se
anuncia uma nova versão.

Esse é um assunto de suma importância para o
País, Sr. Presidente.Daqui a pouco, vai chegar meia
dúzia deiluminadolS neste plenário e dizer:. "Aqui está
o texto~·..\I.'&as. têm agora que lê-lo, refletir e decidir
se é bom ou não para o País e para os Estados".

Esse tipo depl'ocedimento me incomoda, Sr.
Presidente.

m!
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Solicito que se comece a Ordem do Dia. Se não que no ano passado. Trata-se de um quadro típico
der tempo para votar hoje, poderemos fazê-lo ama- que leva à recessão.
nhã ou na semana que vem, mas que se dê aos po- Do meu ponto de vista, o Governo tem a chance
bres mortais aqui presentes pelo menos a oportuni- de ouro na história brasileira de fazer a mudança certa.
dade de ter acesso ao texto. E o mínimo que se pode A minha proposta é singular: extinguir o ICMS, o
fazer, Sr. Presidente. IPI, a COFINS, o IOF e o ISS. Em contrapartida, o

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputa- Imposto de Renda seria progressivo, maior do que
do Waldemir Moka, V.Exa. tem toda a razão. É neces- hoje, e haveria impostos seletivos, estadual e federal.
sário que o Plenário conheça a matéria, providência Se se quisesse, poder-se-ia manter a CPMF, que en-
que já está sendo tomada pela Presidência da Casa. tendo deva ser mantida, desde que dedutível da con-

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente, tribuição previdenciária patronal.
peço a palavra pela ordem. No mais, senhoras e senhores, 5 impostos seri-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem am eliminados. A economia seria oxigenada, milhares
V.Exa. a palavra. de empresas passariam a produzir, gerando emprego

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Pela or- e riqueza no nosso País. Os que estão desemprega-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e dos e os que estão entrando no mercado de trabalho
Srs. Parlamentares, reforma tributária - não me canso teriam uma perspectiva de colocação.
de afirmar - é pacto federativo, social e político. Há 14 anos a taxa brasileira de crescimento não

Nos últimos 2 ou 3 meses de discussão da pro- passa de 2% ao ano. Isso significa que algo está erra-
posta de reforma tributária, deveria ter havido um en- do. É um complô internacional? Não, Sr. Presidente. O
contro nacional entre Federação, sociedade, gover- complô é nosso, o erro é nosso. Não consideramos um
nantes e governados, representantes e representa- erro estrutural a carga tributária e o tipo de impostos.
dos. A coordenação desse trabalho seria feita pela Felizmente, em jornal de ontem, li uma mensagem
Câmara dos Deputados, Executivo Federal, Ministros, lúcida do ex-Ministro Celso Furtado, não quando fala de
Governadores, Deputados Estaduais, Prefeitos, Se- moratória, porque nesse particular está errado, mas
cretários de Estado e dos Municípios, Vereadores, quando diz: "O foco da reforma tributária está errado".
empresários e trabalhadores. Todavia, esse encontro O texto do Deputado Virgílio Guimarães está er-
nacional não foi realizado. rado e vai levar o País ao caos. O ICMS, o IPI e a

Entendo que o projeto fere o pacto federativo, COFINS destruíram o. País. Só a COFINS arrecada
porque as partes da Federação não concordam com 50 bilhões de reais, metade do ICMS. Repito: o ICMS,
o que está sendo apresentado. As reuniões e os en- a COFINS, o IPI e o ISS destruíram a economia brasi-
tendimentos são promovidos em gabinetes, quando leira. Sonegam-se 200 bilhões de reais no País para
deveriam serfeitos na Comissão Especial e no plená- uma contrapartida de 473 bilhões de arrecadação. Se
rio desta Casa. o Governo insistir na proposta, colherá mais desem-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, defendo prego, desilusão, fome e miséria no País.
o que venho defendendo há tempo. O Governo Lula e Se tiver oportunidade, poderei esclarecer mais
sua base estão equivocados em relação ao diagnósti- detalhadamente o meu projeto para todo o Congres-
co do problema econômico brasileiro. O Sistema Tri- so Nacional.
butário Nacional tem sido perverso com a economia e O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,
com os pobres. O sistema tributário destruiu a econo- peço a palavra pela ordem.
mia brasileira. Basta ver que a carga tributária repre- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
senta 51,5% do PIB e arrecadação, no ano passado, V.Exa. a palavra.
foi 36% do PIB. O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Pela ordem.

Não há mais espaço para a receita crescer, mas Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
mesmo assim vai crescer, não pela vontade do Minis- Srs. Deputados, desejo registrar hoje nesta tribuna o
tro Antonio Palocci, mas porque há muito anos já exis- transcurso de data muito especial. A jovem cidade gaú-
te uma carga embutida, e a Receita ainda aumenta a cha de Guaporé completará 100 anos de emancipação
fiscalização em momentos de recessão. Até agora, política no dia 11 de dezembro deste ano.
neste ano, economia está crescendo meio ponto per- Situada na região nordeste do Estado do Rio
centual, enquanto os salários estão 16% menores. Grande do Sul, Guaporé tem cerca de 21 mil habitantes,
Vislumbra-se que a receita será um pouco maior do dispersos em uma área de 313 quilômetros quadrados.
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Guaporé tem uma história de lutas, de trabalho gue, de origem, pois meus antepassados aportaram na
e de coragem que muito orgulha o seu povo. O espíri- Linha Emília e lá, com garra, luta e determinação, edifi-
to empreendedor e a responsabilidade com o futuro, caram um legado que nos move e nos impulsiona.
assumidos por todos os filhos guaporenses, resulta- Guaporé, feliz aniversáriol
ram na meta de tornar "Guaporé Melhora Cada Dia". Parabéns por sua força e determinação, demons-

Coesa e solidária, a população caminha em di- trados pelos grandes resultados alcançados que torna-
reção ao aprimoramento da cidade, trabalhando sem- ram Guaporé exemplo de desenvolvimento econômico
pre na busca de justiça, de qualidade de vida, de par- e social para o Ri.o Grande do Sul e para o Brasil.
tlcipaçâo e de cidadania. Os passos estão sendo da- O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS .... Sr. Presidente,
dos na longa caminhada a percorrer na estrada do peço a palavra pela ordem.
desenvolvimento econômico e social. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

No setor da saúde, Guapore dispõe de serviços V.Exa. a palavra.
de qualidade providos pela Secretaria de Saúde, que O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES. Pela or-
conta com 45 profissionais, UTI móvel, unidade odon- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
tológica e equipamentos para exames sofisticados. te, Sras. e Srs. Deputados, já·há algum tempo venho

Os programas na·Secretaria.Municipal de Educa- envidando esforços perante o IBAMA para atender a
ção e Cultura estão voltados principalmente para a crian- reivindicaçõesdaFederação de Pescadores do Esta-
ça e o jovem e envolvem 226 profissionais nesse mister. do do Espírito Santo. Temos sido bem sucedidos, pois

A indústtiae°comercio são pilares de sustenta- conseguimos, por exemplo, prorrogar a pesca da la-
ção da economia do Município. Além de beneficiar gostacom utilização da rede de espera elou caçoeira,
empresas com incentivos por intermédio do. Distrito em 2001 e 2002.
Industrial e pela Lei de Incentivos, a Secretaria Muni- Mais uma veZ, graças ao nOsso empenho e à
cipalvisa também ao comércio e busca a construção sensibilidade do Presidente do IBAMA, Marcus Bar-
do Centro de Compras.e E\(entos. ros, e dos técnicos do Instituto, conseguimos a prorro-

O turismo é igualmente fator de pujança econô- gação dessa prática até 31 de dezembro de 2003,
micapara o Município, que valoriza suas belezas na- conforme dispõe a Portaria n° 4t,de 29 de Agosto de
turaiseexercita com sucesso suacapacidade de bem 2003, o que vai beneficiar mais de 3 mil pescadores.
receber, tanto que fez jus ao título de Capital da Hos- A Federação dos Pescad~res do Estado do
pitalidade. Através do .Projeto Turismo de Compras, Espírito Santo representa 10colônias de pescadores
Guaporé foi agraciada c001 0 Prêmio Gestor Público ao longo dos450 quilômetros da costa capixaba, com
2002, impulsionando o roteiro de Compras de Jóias e um contingente de 25 milpescadores, que há muito
de Lingerie e, por conseqUência, a indústria, o comér- vêm enfrentandoçjificuldades para .aimplementação
cio e os serviços. de ações consideradas imprescindíveis a fim de que o

Osetoragrícola e o homem do campo têm rece- setor possa in iciar um processa de crescimento e a
bido da Secretaria de Agricultura a importância que curto prazo solucionar seus problemas.
lhes são devidos, mercê do apoio aos seus desta- Sabedoresda preocupação. e compromissos do
ques: à avicultura de corte, a suinocultura, a vitivini- atual Governo com <> l;lperfeiçoamento e desenvolvi-
cultura, a criação de gado leiteiro e a produção de mento do segmenhJpesqueiro brasileiro e acreditan-
hortigranjeiros. do na gestão promissora. da Secretl;lria Especial de

O setor de obras tem levado satisfação aos mo- Aquicultura e Pesca, estou realiz~mdo gestões peran-
radores que vêem realizados seus sonhos de pavi- te o Governo Federal paraconsolidar ações que forta-
mentação de ruas, saneamento básico e iluminação leçam e desenvolvám essa setor dá .economia capi-
pública; xaba, tais comó: liberação de· recursos financeiros

A assistência social tem valorizado os morado- para reforma do ba.r~o-escola e aquisição de equipa-
res de Guaporé, levando-lhes moradia através do mentos náuticos; construção de terminal pesqueiro e
Programa Morar Melhor, além de projetos voltados ao entreposto de pescado noMunicípio de. Vila Velha; in-
bem-estar, educação, cultura e lazer. c1usão no Orçam~ryto G~ral da. União da rubrica

Trata-se de uma sociedade organizada que tra- Construção de Terminal Pesqueiro e Entreposto de
çou seus caminhos e sabe para onde quer ir. Pescado em Vila Velha e liberaçã()definhas de crédi-

Tenhó a felicidade de. representar Guaporé nesta to para a renovação da frota pesqueira e aquisição de
Casa. Além de vínculos políticos, tenho vínculos de san- equipamentos.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao bus
car alternativas e soluções que permitam aos pesca
dores desenvolvimento profissional, econômico e so
cial, ratifico minha posição de encontrar mecanismos
para o progresso de tão importante setor econômico
não só do Estado do Espírito Santo, mas também de
todo o Brasil.

Gostaria que este pronunciamento fosse divul
gado nos órgãos de comunicação da Casa e no pro
grama A Voz do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA

(PSB-AL. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nobres pa
res' na última sexta-feira, 29 de agosto, durante o Fó
rum de Secretários de Ciência e Tecnologia do Nor
deste, foi divulgada a Carta de Fortaleza, que classifi
ca a política atual do Ministério de Ciência e Tecnolo
gia como um marco importante na história científica e
tecnológica do Brasil. A Carta é um manifesto de apo
io dos secretários estaduais ao Ministro Roberto
Amaral.

Diz a Carta:

"A ciência e a tecnologia, articuladas
em um ambiente favorável à inovação, são
fatores necessários ao desenvolvimento
econômico e social dos países, e essenciais
para determinar as condições de competiti
vidade do setor produtivo e para potenciali
zar os resultados dos investimentos estraté
gicos".

Afirma ainda:

"O Ministério de Ciência e Tecnologia
está empenhado em promover o desenvolvi
mento equilibrado da ciência e tecnologia no
território nacional, fator de redução das de
sigualdades regionais. Neste sentido, pro
pugna pela efetiva desconcentração geográ
fica dos recursos, com percentuais mínimos
de aplicação nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Com esta orientação, que
abrange os fundos setoriais, abre um leque
de oportunidades para as regiões tradicio
nalmente preteridas no processo de aloca
ção de recursos para Pesquisa e Desenvol-

vimento e representa um marco importante
na história científica e tecnológica do Brasil".

A Carta enaltece "a criação do Instituto
Nacional de Pesquisado Semi-Árido, um
modelo baseado em redes de pesquisa, que
constituísse em importante iniciativa para o
fortalecimento da capacidade de resposta
às demandas dos agentes públicos e priva
dos por soluções tecnológicas capazes de
propiciar o desenvolvimento sustentado e a
melhoria da qualidade de vida da população
da Região Nordeste. /I

Com relação ao trágico acidente ocorrido na
Base de Lançamento de Alcântara, os signatários da
Carta lamentam a perda de preciosas vidas huma
nas, manifestam confiança na Agência Espacial Bra
sileira, no Centro Tecnológico da Aeronáutica e no
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apoiando
a continuidade do Programa Espacial Brasileiro com
firmeza e determinação, para que avance no domínio
dessa imprescindível tecnologia para o País.

O encontro em Fortaleza, do qual resultou a já
citada Carta, teve o intuito de reforçar a cooperação
entre os Estados nordestinos, objetivando o pleno
aproveitamento dos incentivos ao desenvolvimento
tecnológico da região. Com tal encontro acredita-se
ter sido dado importante passo para fortalecer o de
senvolvimento científico tecnológico e o sistema regi
onal de inovação.

Subscrevem a Carta de Fortaleza todos os Se
cretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, a sa
ber: Alagoas - Francisco Carvalho; Bahia - Rafael
Lucchesi Ramacciotti; Ceará - Hélio Guedes de
Campos Barros; Maranhão - Othon de Carvalho
Bastos; Paraíba - João da Mata de Sousa; Pernam
buco - Cláudio José Marinho Lúcio; Piauí - Jonata
de Barros Nunes; Rio Grande do Norte - Carlos
Alberto de Sousa Rosado; Sergipe - Antônio Carlos
Borges Freire.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero fazer breve registro acerca de
reunião realizada na cidade de Ariquemes, no dia 30
de agosto passado, pelo setor madeireiro de Rondô
nia, setor que tem gerado empregos de forma expres
siva no Estado.



Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
No último dia30 de agosto, o. Praf. Alberto Luiz

Coimbra completou 8() anos. Boa parte desses anos
foram dedicados à vida intelectual. Foi o fundador da
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Em decorrência dessa reunião, Sr. Presidente, com 60 dias de suspensão dos direitos par-
eu trouxe proposta de manejo sustentadoparaas flo~ tidários os Deputados que não apoiaram a
restas rondonienses, cujo objetivo é não só preser- Reforma da Previdência.
vá-Ias, mas tambémevitar a proibição do trabalho das A pesada punição revela'que a maioria
pessoàs Iigadasa.o setor madeireiro. da direção doP!, hoje, op{3ra com grande /i-

A proposta foi entregue hojepela manhã à Mi - bera/idadenas relações políticas para fora,
nistrado Meio Ambiente. e Minorias, Maripa Silva, aliando:se até a adversários de direita, mas,
ocasião em que esteve presente toda a bancada de nos assuntos internos, age de forma dura,
Rondônia,· bem Gomo o. Goverpador.do Estado. Na inspirada na velha tradição do centralismo.
oportunidade, disc~timos a questão do zoneamento Sequer· fomos convidados para apresentar
socioecológicoe. econqmicod? Est~do,.que está nossos argumentos na Executiva.
prpntoe organizado. F~tta apenas.o r7coflhecimento O voto. abstenção -objeto também de
da área deli~itadade reserv~ legal do Estado; mais interpretação sectária P?r algumas lideran-
de 70% do território de Rondônia está delimitado em ça~ sindicai~cominteresses políticos meno-
reservas. ecolÓgicas e reservas florestais. res- foi um Não respeitoso ao polêmico

Poruml~do, o Ministério asredita ter avançado projeto da Previdência e uma sinalização da
num~ propost~de acordo, mas, por outro,. houve um disposição de diálogo como Partido. A mai-
impasse. Estamos preocupados...Agu~rdamos .uma oria da Execl{tiva, poréfTj, parece preferir a
definição referente à questão, mas até hoje nada obti- decisão vertical disciplinador~.
vem()S' O~ue pretepdemos éresguardarp que ficou A puniçãoatinge,lnairetamente, a
estagelecido G0rTl0 reservaec?lqgica no z~neamento CU1; a Universidade, .setores importantes
do Et)tado.Temos ~e proteQer es.sas reservas, porém do Serviço Público e parte da militância do
se continuar o impasse, nem ol,?AMA n7mo Governo próprio P1;. que contestaram este tipo de
do Esta.doterão.c;ompprotegê~las,porque estão co- mudanf~ fiscé!listana Previdência Pública.
meçando a ~erinvadidéls. Questionamento que, aliás,· ficou claro no

Apel? para Os SOlllpanheirós no sentido de que Seminário sobre o tema organizado pelo Di-
nos ajudem no encaminhamento .dessa questão. retórioNací0nal, em maio passado. Nosso
Continuamos na luta e aguardamos uma proposta de voto€Jxpres.soua opinião destes segmentos.
definição. N~ocogit(J.'110s sair c:.IP PT e continua-

Muito obrigado. remos cOnstruindo. o Rartido, na linha histó-
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. rica forjada nes~es 23 anos. Nós estamos
() SR. CHICO ALENCAR -Sr. Presidente, peço suspensos, mas oprojet() e ~s propostas

a palavrapelâ ordem. partidárias n~o. EstarrJos Sf#~do desligados
a SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem temporariatrlenie da nossaBa~cada por nos

VEx . ·1 ligarmos, .durante .. toda a tramitação da. a. a paavra.
OSfI. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pela ordem. PEC-4b, a setores debaS:fJ dó nosso partido

Sem.revisão.do.()rador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. e à parcel~fTj~;scrítica r;ja sociedade, como
D t d d . f d' b . t o PT se...mp.rf#. fez:epu a.os. .••. eseJo .azer OIS reves regls ros.

ClprrTl~iroemrelação à já conhecida suspensão Poris~(), lryco(lformadoscom a pena,
de 8 D~.p.Ut.éldos dó PT d..e s.uas atividades partidárias e à vamosawe~ent~r ,:~curso ~oDiretório Naci-

. - . .' - .. de onal, afim de que esta instância maior reve-
nossa~lsa? 9ual1to a essa, pumçao, na expectatNa • ja a saryçâo.
que a banp:tdaseja mais protagonistaem relação a tudó
que o(iov~~opropõee possa interferir nos rumos dó Chico, .... Alen~ar (PTIRJ),.. Maninha
nosso~overf1O' tendo em vista às mudanças tão sonha- (PTIDF),. Ivan Valente (PTISP), Mauro Pas-
daspel? ppvobrasileiro. Épreciso organizara esperança. sos (PTISC), Paulo Rubem (PTIPE), Orfan-
Senão,ela s~. esvairá. Os Deputados punidos fizeram do Fántazzini .(PTISP), João Alfredo
publicara seguinte nota: (PTICE), Walter Pinheiro (PTIBA)':

"Meu partido é um coração partido."
(Cazuza.)

Sobre a decisão da Executiva Nacional
do PT - tomada por 12 votos a 5 - de punir

.1
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COPPE, em 1963. Esse Programa de Pós-Gradua- A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente,
ção consolidou-se como uma referência para a produ- peço a palavra pela ordem.
ção de tecnologia nacional. Orientou dezenas de te- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ses de doutorado e dissertações de mestrado, esti- V.Exa. a palavra.
mulou centenas de jovens cientistas a iniciar suas A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC.
carreiras. Desenvolveu o espírito da ética da vocação Pela ordem. Sem revisão da oradora.) ,- Sr. Presiden-
em sua plenitude. Sem dúvida, foi uma inspiração te, desejo fazer dois registros:
para muitos que desejavam ingressar na carreira de Inicialmente, desejo registrar a realização do 10

pesquisador. Encontro Internacional de Jornalismo Ambiental da
Na posse da atual diretoria da COPPE, em 22 Amazônia, evento que terá indício amanhã e contará

de julho, seu exemplo foi lembrado com grande entu- com a presença de mais de 150 jornalistas do Brasil,
siasmo pela atual diretora, a Profa. Angela Maria Co- da Bolívia, do Peru, da Colômbia, do Venezuela, do
hen Uller: Suriname e das Guianas.

"(...) Naquele ano de 1971, a COPPE Trata-se, exatamente na Semana da Amazônia,
vivia seus anos dourados, sob a liderança e de uma forma de o Acre proceder a um debate sobre
direção de seu idealizador, Prof. Coimbra. a Amazônia e fazer com que o jornalismo brasileiro se
Este foi um período de realizações. Quando volte para temas relativos à região.
foi criada em 1963, o corpo docente da O segundo registro, Sr. Presidente, diz respeito
COPPE cabia numa sala. Os professores, 4 à Semana do Acre, que se realizará nesta Casa no
brasileiros e 2 americanos, se revezavam mês de novembro, originada de proposta de nossa
nas tarefas acadêmicas e administrativas. autoria, com o objetivo de comemorar o Centenário
Coimbra tinha uma instituição para criar, do Tratado de Petrópolis.
convencer alunos de engenharia de todos O evento pretende mostrar o Acre da pré-histó-
os Estados sobre a importância da pós-gra- ria até hoje, destacar o debate que lá se realiza acer-
duação e da pesquisa, contratar professo- ca da florestania, trazer o acervo de produtos da flo-
res, poucos ainda com doutorado, e sobre- resta, em comum acordo com empresários acreanos
tudo consolidar os princípios da dedicação que desejam vender seus produtos para outras unida-
exclusiva e da interação com a sociedade. des brasileiras.
No início dos anos 70, com 10 programas Muito obrigada.
de pós-graduação em funcionamento, a O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,
COPPE já contava com um corpo de 200 peço a palavra para uma questão de ordem.
pesquisadores. As lembranças que tenho O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
desta época são lembranças do idealismo e

. t d " V.Exa. a palavra.
do entusiasmo que contagiava a· o os. O SR. CARLOS WILLlAN (PSB-MG. Questão

O Prof. Coimbra foi um pioneiro e um visionário. de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sabia que a independência do País está diretamente temos acompanhado manifestações de Deputados,
ligada à sua capacidade de produção de conheci- obviamente também contempladas por V.Exa., que,
mento e tecnologia. Atualmente a COPPE executa sempre ao final das votações, por terem o voto venci-
atividades de desenvolvimento científico e tecnológi- do em confronto com o da maioria, trazem flores ou
co, gestão acadêmica e de projetos com empresas algo semelhante ao plenário.
além de projetos de desenvolvimento social. Sua ex- No momento, estamos vendo afixados alguns
celência deve-se, em boa parte, à dedicação do Pro- cartazes com os dizeres "original" e ''falsificado'',
fessor Coimbra. acompanhados do nome do Parlamentar e respectivo

Era a homenagem que gostaria de deixar regis- voto. Particularmente, acredito que atitude dessa na-
trada. tureza denigre a imagem da nossa Casa. Além disso,

Muito obrigado. este não é o local apropriado para tal tipo de manifes-
Durante o discurso do Sr. Chico Alen- tação, principalmente porque acompanhada de no-

car, o Sr. Wilson Santos, 2 0 Suplente de Se- mes.
cretário, deixa a cadeira da presidência, que Indago a V.Exa. se podemos trazer faixas ou car-
é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10 tazes e afixá-los no plenário para manifestar o nosso
Vice-Presidente. voto, a nossa vontade. Se todos assim agirmos, esta



o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado Carlos Willian, eu defiro a questão de
ordem de V.Exa. e solicito ao autor da iniciativa que
retire os cartazes. Se houver objeção, requeiro à Se
gurança que os retire, para retomarmos os debates
com tranqüilidade.

O SR. JOÃO fONTES - Sr. Presidente, nesse
caso, sugiro ao Deputado Carlos Willian que os traga
do FMI para o plenário.

O SR. IVAN VALENTE -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PT-8p. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo comuni
car à Casa que dei entrada em dois requerimentos.

O primeiro na Comissão de Agricultura, junta
mente com o Deputado Adão Pretto, de convocação
do Ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura, e do
funcionário Jorge Salim Waquim. O segundo, na Co
missão de Relações Exteriores, juntamente com a
Deputada Maninha, de convocação do Ministro Celso
Amorim, das Relações Exteriores, e de convite à
Embaixadora norte-americana.

É preciso que se esclareça o que houve com ci
dadão norte-americano, que irregularmente se en
contrava no Brasil, detido na cidade de Barreiras, Ba
hia, quando recolhia material biológico em lavouras
de soja. Esse cidadão foi trazido para a Embaixada
Americana, em Brasília, eem seguida despachado
para os Estados Unidos. Não ficou claro o que fazia
no Pais.

Suspeita-se, Sr. Presidente, que os fungos da
soja sirvam para produzir substâncias que se encon
tram na lista de materiais usados para a prática de bi
oterrorismo. Suspeita-se também que haja contami
nação nas nossas lavouras de soja.

O objetivo desses requerimentos é defender a
soberania nacional.
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Casa perderá a sua imagem de respeitabilidade. Se Na Comissão de Relações Exteriores e na de
não for regimental essa prática, solicito a V.Exa. faça Agricultura, pretendemos esclarecer o motivo pelo
retirarem essas propagandas. Para mim, não passam qual esse cidadão americano, flagrado com material e
de propagandas que, por causa do conteúdo, deni- equipamento irregulares no Brasil, não foi detido nem
grem o caráter do meu colega Virgílio Guimarães, qualificado. Não sabemos seu nome. Ele pertence, te-
grande Relator da matéria que vamos apreciar. oricamente, ao Departamento de Agricultura nor

te-americano.
Comunicamos à Casa que as Comissões de

Relações Exteriores e de Agricultura devem aprovar
requerimento de convocação dos Ministros para que
esclareçam a situação.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra. .
O SR. ROBERTO BALESTRA (PP-GO. Pela or

dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa.
é testemunha de que pouquíssimas vezes uso este
microfone, mas hoje, em virtude das muitas preocu
pações relativamente ao futuro do Brasil, venho à tri
buna para dizer que, apesar de não pertencer ao par
tido do Presidente da República, desde o primeiro ins
tante tenho apoiado todas as propostas enviadas por
S.Exa. à Casa.

Hoje é um dia muito especial para a Nação, pois
está na pauta de votação a reforma tributária. No en
tanto, até o momento, não temos conhecimento do
texto a ser votado.

Nós, Parlamentares representantes do povo
dos pequenos Estados brasileiros, sobretudo os do
Centro-Oeste, recebemos dos respectivos Governa
dores solicitação para votar contra a proposta de re
forma tributária.

Sr. Presidente, dirijo-me a VExa. exatamente
pela gravidade da situação. Pelo comportamento e
pelas manifestações dos Governadores, sobretudo
dos Estados menores, julgo prudente que a proposta
não seja submetida à votação sem que haja um acor
do mínimo.

Eu quero votar a favor da matéria, mas sou leva
do, juntamente com a bancada goiana, a me manifes
tar contra, porque o Governador Marconi Perillo não
está satisfeito, eis que os pleitos do Estado de Goiás
não foram atendidos. Os demais Governadores certa
mente estão na mesma condição.

Então, Sr. Presidente, em virtude do respeito
que tenho por VExa. e pelo Governo Lula, apelo para
V.Exa. no sentido de que tenha essa compreensão.
Quero o sucesso do Governo e o melhor para o Brasil.

IIUI,
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É o apelo que deixo à consideração de V.Exa.,
Sr. Presidente.

O SR. JAMIL MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero homenagear a União Nacional dos Estudan
tes - UNE, que completa 66 anos. Construída em
virtude da rebeldia da juventude brasileira e do seu
inconformismo contra as desigualdades sociais, a
UNE sempre esteve comprometida com a escola
pública e gratuita para todos os brasileiros, com a
luta por um Brasil soberano, democrático e respei
toso aos direitos dos povos.

Desejo personalizar essa homenagem em
Helenira Resende, Vice-Presidente da UNE, que
morreu na Guerrilha do Araguaia, lutando pela li
berdade, e em Honestino Guimarães, ex-Presiden
te da entidade, que também deu a vida na luta con
tra a ditadura.

Viva a juventude brasileira! Viva a União Nacio
nal dos Estudantes!

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PLPUPSL
Suely Campos PP
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

Babá PT
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Casara PSDB
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondonia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PLPUPSL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Wagner Lago POT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 13
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CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Antonio Cambraia PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 17

PIAuí

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José.Chaves PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rarids PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Total de Pernarnbuco: 10

ALAGOAS

Benedito de Ura PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício QuinteUa Lessa PSB
Total de Alagoas: 6
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Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Mário Negromonte PP
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Wâlter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 21
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MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PLPUPSL
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Sílas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 31

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL

André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes S.Part.
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid PSB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
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Durval Orlato PT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
Jovino Cândido PV
Julio Sémeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTS
Luiz Eduardo Gréenhalgh PT
Luiza Erundina PSS
Mariângéla Duarte PT
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTS
Neuton Lima PTS
Orlando Fantazzini PT
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
RubineUi . PT
Salvador Zimbaldi PTS
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Vandel"leiAssis PRONA
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDS
TotaldeSãoPaulo: 49

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDS
Wilson Santos PSDS
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSD8
Tatico PTS
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3

111[ i

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSD8
João Campos PSDS
Neyde Aparecida PT
Professora Raquel Teixeira PSDS
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTS
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDS
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDS
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Iris Simões PTB
Luiz Carlos Hauly PSDS
Max Rosenmann PMD8
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMDS
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Ivan Ranzolin PP
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT



42228 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 309
Senhores Deputados.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu ia
exatamente pedir a V.Exa. que entrássemos na
Ordem do Dia.

Quero informar V. Exa. que o PFL retira todos os
requerimentos de retirada da matéria de pauta exis
tentes sobre a mesa. Queremos votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
anunciar a votação dos requerimentos e V.Exa., a
cada tempo, solicita a retirada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~

Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 41-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n.°41-A, de 2003, que altera
o Sistema Tributário Nacional e dá outras providênci
as; tendo parecerda Comissão de Constituição e Jus
tiçae de Redação pela admissibilidade, com emen
das, contra os votos dos deputados Eduardo Paes e
Mendonça Prado (Relator: Deputado Osmar Serra
glio); e da Comissão Especial pela admissibilidade
das emendas apresentadas, exceto as de nOs 115 e
182 e, no mérito, pela aprovação das de nOs 18, 129,
135, 166, 171,216,226, 385 e 434; pela aprovação
parcial das de nOs 5, 9,14,19,20,27,29, 35, 40, 41,
42, 43, 52, 58, 62, 65, 72, 74, 77, 78, 84, 85, 89, 92,
97, 100, 101, 105, 109, 124, 126, 133, 137, 139, 141,
143, 144, 148, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169, 174,
178, 179, 180, 195, 204, 206, 208, 210, 217, 219, 220,
222,224,227, 228, 229, 230, 232, 233, 234,236, 237,
241,242, 244, 245,247,248, 251, 253, 256,257, 258,
264,274, 277, 281, 282, 286, 301, 303, 306, 308, 309,
312,316,317,343,344,346,363,365,369,371,376,
380,381,382,383,391,394,395,398,399,401,406,
415, 419, 437, 438, 444, 449 e 465; pela aprovação
desta, pela aprovação parcial da Proposta de Emen
da à Constituição n° 464, de 2001, apensada; com
substitutivo; e pela inadmissibilidade das emendas de
nso 115 e 182; e pela rejeição das demais emendas
apresentadas e da Proposta de Emenda à Constitui
ção n. ° 13, de 2003, apensada, contra os votos dos
deputados Antônio Carlos Magalhães Neto, Gerson
Gabriel/i, José Roberto Arruda, Machado, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Antonio Cambraia, Júlio Se
meghini, Walter Feldman, Anivaldo Vale e Eduardo
Paes. (Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de Emenda à
Constituição nOs. 464-A, de 2001 e 13, de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento do nobre Líder do PV.

O nobre Líder do PV está presente?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder
do Governo e todos os Líderes da base aliada estão



Temos matéria, temos quorum. Imediatamente
é palavra que prescinde de interpretação de quem
quer que seja.

O SR.. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putadoJosé Thomaz Nonô, a prim~ira parte da ques
tão de ordem de VExa., eu não a aceito e a repilo. A
deCisão deoritem da Presidência de encaminhar o re
querimento deencerramerito de discussão tem abso
lutamente amparo regimental.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ-Claroquetem.
O SR. PRESIDENTE (João. Paulo Cunha) 

~ntão, não procede a questão de ordem de V.Exa.,
nem como questão de ordem, nem como reclamação.

A segunda parte, o próprio comando que o Pre
sidente acabou de dar résponde a questão de ordem
de VExa.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Qual é a res
posta?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cu~ha) - Va
mos passar à votação da matéria sobre a mesa.

O SR. PRESIDE""TE (Jo~oPaulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento, assinado pelo nobre Líder
do PV, no seguinte teor:

"Requeremos, nos termos regimentais, a retira
da da pauta... "

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, fiz urnas()licitação a. V.Exa.. Estou pedindo pelo
menos uma hora de suspensão dos trabalhos.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Professor Luizinho, VExa. também apresenta
requerimento?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, sugiro a suspensão dos trabalhos por uma hora.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
vários requerimentos sobre a mesa, Deputado Pro
fessor Luizil1ho.

O SR. PRESIDENT~(JoãoP~uloCunha} - Vou
retomar a votação eto requerimento 'que estava sendO
anunciadó.

Sobre a mesa. requerimento do nobre Líder do
PV nos seguintes termos:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos re
gimentais, a retirada dapautado item único - Proposta
de Emenda àConstituição nO. 41-B,Reforma Tributária.

Sê;l.la das Sessões, Deputado Sarney Filho, Lí
der do PV.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

Art. 82 .
§ 2° Havendo matéria a ser votada e

número legal para deliberar, proceder-se-á
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reunidos com os Governadores e Prefeitos. Este mo- imediatamente à votação, interrompendo-se
mento está sendo profundamente rico na busca de o orador que estiver na tribuna",
um caminho comum, e há vários indícios de que o en
contremos.

Portanto, desejo solicitar a V.Exa. que suspenda
a sessão por alguns minutos. Peço-lhe também que,
em companhia do Líder do Governo, vá dialogar com
a comissão de (1ov~rnadores e. Prefeitos, para que
juntos po~salTI chegar a um acordo.

O SR. PRESIDENTE (Joã() Paulo Cunha) - De
putado Prof.essor Luizinho, o acordo ainda não foi fei
to?

O SR.PROFESSOR LUIZINHO - É óbvio que
não, Sr. Presidente. Se estou solicitando adiamento é
porque o acordo ainda não foipossível.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
foi possível ainda?

O SR.PROFESSOR LUIZINHO - Por enquan
to, nao. Precisalllos de tempo. Tudo indica que ele
será possível, mas depende da colaboração de todos.

Sr. Presidente, reitero a V.Exa. pedido para que
suspenda os trabalhos edeixe a votação para outra
oportunidade. . . .

O·S~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos Votar. Não tem disso não!

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a pê:\lavrapara uma questão de ordem.

O S~.PRESIDENTE (Jbão Paulo Cunha) - Tem
VExa. apalavra.

() SFt. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL.Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, com toetoo respeitoque tenho à Casa, à Mesa e ao
bom andamento dos trabalhos, afirmo que pagamos
hoje·opreço da irresponsabilidade de ontem.

O qU~fiternos? Encerramos a discussão de
matéria q8enão e~iste. Encerralllosdebate que, se
gundoopróprio Líger do Governo, ainda está em cur
so. Atitudeirr1P'e~sadasó gera reação ao inteiro res
paldo d? Regimento, que não abriga interpretação
nem a d~ V.Exa.

aSR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putadoJosé Thomaz Nonô, de que se trata a questão
de ordem?

()S~. JOSE THOMAZ NONÔ - A questão de
ordem se .baseia no art. 82, § 2°, do Regimento Inter
no, quedií:

TIl 1
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o au
tor do requerimento está presente? (Pausa.)

Não se encontrando presente o autor, está pre
judicado o requerimento.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO -Independe do
PV, que está no plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado José Carlos Aleluia, esse requerimento
prescinde da presença. Somente requerimento de
destaque exige a presença do autor.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL vota contra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis à retirada da pauta per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

Y.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo está obstruindo a reforma tributária. A Lide
rança do Governo não tem autoridade para pedir veri
ficação de votação.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores apóia a verificação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, passou o tempo. O pedido é impróprio, é indevido.
O Líder do Governo não tem autoridade para pedir ve
rificação de votação.
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o SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores pede a verificação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Passou o
tempo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Líder do Governo, Deputado Professor Luizinho, tem
apoiamento suficiente para pedir a verificação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Mas o apoia
mento não foi apresentado no momento devido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
solicitar aos Líderes que orientem as respectivas ban
cadas.

Como vota o PV?(Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É a
retirada, Deputado Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, o re
querimento propõe a retirada da proposta?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Exatamente.

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, o
PCdoB é a favor de que a matéria seja debatida, como
está acontecendo desde ontem. Portanto, votamos
"não" à retirada da matéria, contra o requerimento.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como o Partido dos Trabalhadores votou na votação
passada?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Independe, Sr. Deputado, para o apoiamento ao pedi
do de verificação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Como é que
eu voto de um jeito e o PFL de outro?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
há problema algum, Sr. Deputado. Para o apoiamento
não há necessidade de correspondência com a posi
ção de quem solicita. Não há nenhuma restrição regi
mental.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Roberto Freire?
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o SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente...

O SR. DANIEL ALMEIDA -Sr. Presidente, o
PCdoB encaminhou "não" e está constando do pai
nel"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PCdoB encaminhou "não".A palavra está assegurada
ao DeputadoHoberto Freire, do PPS.

O SR. ROBERTO FREIRE - ...eu queria um es
clarecimento da Mesa. Evidentemente, o Governo
quer votar a reforma· tributária. Apenas não quer
fazê-lo agora, em virtude da possibilidade de acordo,
inclusive com Governadores que aqui têm bancada
de oposição e têm interesse.

Não queremosvotar neste momento. O voto é,
portanto, em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Du
rante. o processo de .• votação deste requerimento,
atendendo a solicitação do Deputado Aldo Rebelo, Lí
derdo Governo, passaréiapresidência dos trabalhos
ao Deputado InocêncioOliveira e vou conversar com
S.Exa. em meu gabinete.

Corno vota o PPS, Deputado Roberto Freire?
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or

dem. S~m revisão do orador.) - Nós estamos em obs
trução, Sr. Presidente.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
há esse espaço para entendimento com o Líder do
Governo, o PCdoS modifica o seu voto e se declara
em obstrução.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Que coisa
triste! Que coisa triste! Onde está a arrogância do Go
verno, meu Deus do céu?!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PCdoB está em obstrução.

Os Líderes sabem que, nãohavendo número re
gimental,a sessão será encerrada.

Como vota o PSB, Deputado Maurício Quintella
Lessa?

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA
(PSB-AL.Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O
PSB está.em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o. PL, Deputado Carlos Souza?

O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pela or
dem. Sern revisão do orador.) - O Pl vota "não", Sr.
Presidente.

Queremos ver essa PEC sendo votada hoje por
todos os Parlamentares.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Viva o PU
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PP, Deputado Pedro Henry? (Pausa.)
Como vota o PTS?
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PTB sugere aobs
trução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota oPSDB, Deputado Jutahy Junior?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a úni
ca palavra ponderada da base· do Governo que ouvi
ontem no noticiário foi a de V.Exa., que disse, defor
ma pública, que o Governo havia tomado uma atitude
que poderia ter conseqüência - e está tendo. A refor
ma tributária é algo muito·sério, é questão de Estado
e não de buscada maioria. A arrogância da base do
Governo, que achava poder fazer hoje oque quises
se, da formaqUê quis~sseiestádiluindo. O Governo
começou a compreender que não dispÕe dos votos
que pensava ter e não tem coragem de votar na hora
que quer.

Por isso, o PSDB encaminha o voto "não", para
mostrar que o Governo, além de não ter texto, não
tem convicção nem compromisso com os interesses
do Estado brasi.leiro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL, nobre Deputado José Thomaz
Noná?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
mantém o mesmo princípio adotado na sessão de on
tem. Quer aprofundar a discussão, embora esse direi
to nos tenha sido negado.

A presunção que fazemos é a de que o Governo
está apto a votar..Noentanto, ele hoje não tem proje
to, não tem maioria, Ilão tem diálogo, não tem nada, o
que demonstra fragilidade.

O PFL, ao contrário, tem um projeto claro: votar
para derrubar a reforma imposta pelo Governo.

Sr. Presidente, o voto é"não", claramente "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PL, nobre Deputado Carlos Souza?
O SR. CARLOS SOl,jZA (Bloco/PL-AM. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
reformula seu voto: segue os partidos da base do Go
verno ese declara em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB?
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O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or- mos aprová-Ia, pois a consideramos boa para o País,
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o para os Municípios, mas queremos que seja boa tam-
PMDB também está em obstrução. bém para os Estados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Entretanto, como ainda não chegamos a acordo
Como vota o PRONA, nobre Deputado Enéas? e como V.Exa. se dispõe a conversar com o Líder do

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem Governo na busca desse entendimento, vamos enca-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota minhar pela obstrução.
"não" à proposta. Esperamos que se chegue a um entendimento,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - para que votemos ainda hoje essa proposta.
Como vota o PV, nobre Deputado Edson Duarte? Neste momento, o PP encaminha pela obstru-

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. ção, até que o quorum seja alcançado.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden-
Verde, mantendo coerência, por ter apresentado o re- te, peço a palavra pela ordem.
querimento, vota "sim". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - VExa. a palavra.
Como vota o PT, nobre Deputado Luiz Sérgio? O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o desejo da ban- ro chamar a atenção de VExa. O Deputado Professor
cada do Partido dos Trabalhadores era que a sessão Luizinho comunicou que o Governo votaria de deter-
fosse suspensa, porque ainda há possibilidade de minada...
acordo. (Apupos.) O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,

VOZES NO PLENÁRIO - Vamos votar! peço a palavra pela ordem. (Tumulto.)
O SR. LUIZ SÉRGIO - Mas, diante da recusa de O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. em atender ao nosso apelo, a bancada do Par- V.Exa. a palavra.
tido dos Trabalhadores, que é a bancada do Governo, O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
vai utilizar o instrumento que possui neste momento demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De-
para permitir que se chegue a um consenso nesse as- putado que está com esse cartaz falta com o decoro
sunto, mediante o diálogo. É o que estamos fazendo. parlamentar. Ele está ofendendo o PT. Não é própria

Por isso, Sr. Presidente, a bancada do Partido de Parlamentar a conduta do Deputado que, com
dos Trabalhadores entra em obstrução. (Apupos.) esse cartaz, ofende o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden-
Como vota a Liderança do Governo, Deputado Pro- te, peço a palavra pela ordem.
fessor Luizinho? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or- VExa. a palavra.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
rança do Governo libera sua base para votar de acor- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o re-
do com aopinião dos respectivos Líderes partidários, querimento que VExa. anunciou pedia retirada de pa-
ou seja, pela obstrução. uta. Logicamente, o Deputado representante do PV

A Liderança do Governo vai encaminhar o voto está correto ao votar "sim", por ter apresentado o re-
"não". querimento. Se o Deputado Professor Luizinho agora

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - vota "não", não cabe a ele pedir verificação, porque
Como vota o PP? não foi o resultado que... (Tumulto.)

O SR. PEDRO HENRV (PP-MT. Pela ordem. Sr. Presidente, o Deputado Professor Luizinho
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP quer pediu verificação, com apoio do PT, mas o voto por ele
aprovar a reforma tributária, entende que ela é impor- anunciado está de acordo com o resultado. Se assim
tante para o País. Obviamente, como ao longo de todo é, não pode prosperar o pedido de verificação.
o País tem inúmeros Prefeitos e interesses que dizem O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
respeito a essa reforma tributária, o Partido Progres- palavra pela ordem.
sista está tentando encontrar uma solução que abri- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
gue a maioria desses interesses no seu texto. Quere- VExa. a palavra.



o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cádeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavrao nobre Deputado Colbert Martins.

O SA. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no próximo domingo, 7 de setembro, na
minha cidade e naárea da sua influência, além da
data da Independência, também se comemora, com o
mesmo sentido .• de grande vitória, mais um ano de
fundação da Rádio SoCiedade de Feira de Santana.

Concebid~ em 1.948 graças à avançada visão
de Pedro Matos e maistWde adquirida pelos Frades
Capuchinhos do ConventoSanto Antônio, a emissora
chega aos t)5 anos com rica his~ória, que inclui o im
portante p~pel desempl3nhado na transformação de
Feira de Santana em grahde metrópole.

Ao longo (jessesapos, mesmo sendo uma
emi~sora interiorana'El ZY'Rc..3 soube~companhar a
evolução do rádio, .. of~r~enqo aos seus ouvintes a
mesma programaçã? d~§~~~ndes redes espalhadas
pelo País, sem Pl3rcf~r de vista a marca de "emissora
da religião e da Pátria",

.Nos áureos. t~rnpos da "novela no rádio", tinha
atores e atrizespomo HomeroFigueiredo, Judith Fer
nandes, Tânia Mari~ e outros que invadiam os lares
interpretando dramas comandados por Jota Oliveira.

Viveu intensamente ?grande período dos pro
gramas deauditórios, Griando qUEldros famosos como
Infância em Desfila e. Valorrs de Amanhã que, tendo à
frente o anirnacf0rRoberto. Montenegro, enchiam o
auditório do EdifícioCapirunga, revelando artistas
para a MPB.

Alem de estimularcom sua divulgação todas as
modalidades esportivas, a "emissora dos capuchi
nhos" fez do. Departamento de Esportes a grande tri
buna dos clubes de futebol da .cidade e de suastorci
das. Fiel aos ouvintes desportistas, foi a primeira rá
dio do interior afazer· transmissÕes. internacionais,
acompanhando pelo mundo a Seleção Brasileira de
Futebol.

Do pioneirismo de Silva Filho e Edson Matos,
passando pelas inesquecíveis entrevistas e comentá
rios de Edival Souza até os programas do presente,
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O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. Antes, contudo, transfere a presidência dos tra-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con- balhos ao Deputado Inocêncio Oliveira.
traditar. O Líder do Governo, Deputado Professor Lui
zinho, pediu verificação, não encaminhou. a votação
nem apresentou requerimento. S.Exa. teve apoio dos
Parlamentâres no pedido de verificação, que nada
tem a ver com o processo de votação.

aSA. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palayra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. apalavra.

aSA. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro encaminhar, pOmo prevê o art. 13 do Regimento,
como Líder da Minoria - considera-se "Minoria a re
presrntação imediatámente inferior que, em relação
ao Governo, expresse posição diversa da Maioria".

Em que pese a .Maioria estar de certa forma
desfigurada, porque apenas o PV se posiciona de
a90rdocomoque o Governo.deveria desejar, ou seja,
votaro te~o, as Oposições estão unidas. Temoscer
teza de que o proposta, seja o texto aprovado na Co
missão., seja o ~i~tribuído p~los corredores, não terá
sucesso no plenário. Queremos rejeitar o requerimen
to de adiam~ntodrretirada de pauta .~ votar o texto.

OGo~erno, $r Presidente, deveria pedir descul
pas à sociedade..~leeditouuma medida provisória in
constitucion~l. para subverter a or~em da pauta no
plenárioea~orEly~mopstruf-la! Desejo votar.

O SR.PRESIDE~TE (João Paulo Cunha) - A
posiçã() .~?PF~já havia sido expressa pelo Líder
José Th()rna~ N?l1ê(

()SFt PRE.~IPE~TE (João Paulo Cunha) - A
Presidência s?licitã aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está inif:;:iada ã votação;
Quêiram seguir a oriêntação do visor de cada

posto.
O SA. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(João Paulo Cunha)- Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or

dem; Senltevisão do orador.) - Sr. Presidente, "não" à
reforma tributáriado PT.

O SA.~RESIDENTE.(João Paulo Cunha).- A
Presidê~ciElvai desligar os. microfones do plenário e
passar a chamar.os Deputados que se inscreveram
para utilizar apalavra durante esse intervalo.
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cobrindo todos os setores com uma equipe de profis- dores do Direito em países como Estados Unidos,
sionais qualificados, a Radio Sociedade vive o China, Espanha, Argentina, Itália e outros.
dia-a-dia da cidade com uma programação diversifi- Marcamos uma grande audiência pública para o
cada, não faltando tempo para temas educativos e re- próximo dia 11, às 9h30min, no Espaço Cultural, com
Iigiosos. o Secretário de Relações do Trabalho, Osvaldo Bar-

A Rádio Sociedade de Feira de Santana atinge gas, que nos informará sobre a evolução debate so-
a maturidade dos 55 anos exercitando um rádio-cida- bre reforma trabalhista nos Estados e nos fóruns tra-
dão que se, de um lado, atesta o competente coman- balhistas. Desta vez, ninguém poderá dizer não ter
do dos Frades Capuchinhos, justifica, de outro, o nú- havido discussão.
mero cada vez maiorde ouvintes sintonizados no seu A reforma trabalhista é extremamente importan-
prefixo. te. Com ela, queremos estabilizar as relações traba-

Gratos pela atenção. Ihistas, buscar a formalização, discutir os problemas
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a da pequena e microempresa e ter um sindicalismo

palavra pela ordem. autêntico, democrático, de base, que tenha como
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem pressuposto a real representação dos trabalhadores.

V.Exa. a palavra. Chamo a atenção de todos os Deputados integrantes
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem dessa Comissão para a necessidade de participarem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico que a dessa audiência pública.
bancada do Partido dos Trabalhadores encontra-se O PSDB e o PFL ficaram de indicar o 2° e o 3°
em obstrução. Como temos muitos Parlamentares no- Vice-Presidentes, mas seus representantes não fo-
vos, esclareço que quando se está em obstrução não ram à reunião; portanto, não houve eleição. Quere-
é preciso votar. Aguardem orientação da Liderança mos fazê-Ia no próximo dia 11, às 9h30min. Por favor,
da bancada, por favor. mandem seus representantes.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or- Muito obrigado.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
PCdoB está em obstrução. peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
PCdoB está em obstrução. V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Questão
palavra pela ordem. de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem formulo a presente questão de ordem com base nos
V. Exa. a palavra. dispositivos regimentais dos arts. 95, 86, § 3°, 17, inci-

O SR. VICENTINHO (PT-SE Pela ordem. Sem 50 I, caput, alíneas "s" e '1", inciso VI, caput, alíneas "i"
revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros Parlamen- e "p", e 262, incisos I e IV.
tares, quero reforçar a informação de que a bancada O art. 17, inciso I, alíneas "s" e "1", do Regimento
do Partido dos Trabalhadores encontra-se em obstru- Interno da Casa, diz ser atribuição do Presidente "or-
ção. Portanto, reitero aos Deputados do partido a ori- ganizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a
entação de que não votem neste momento. previsão das proposições a serem apreciadas no mês

Sras. e Srs. Parlamentares, chamo a atenção dos subseqüente," bem como "designar a Ordem do Dia
Deputados que compõem a Comissão Especial da Re- das sessões".
forma Trabalhista. Hoje realizamos importante reunião É faculdade vinculada e não discricionária, con-
em que aprovamos nova metodologia de trabalho. A forme já ficou assentado na Questão de ordem n°
idéia proposta pelo Relator, Deputado José Chaves, e 10.292.
pelos Deputados Tarcisio Zimmermann e Ronaldo Di- Por sua vez, o art. 86 do Regimento Interno da
mas é no sentido de que tenhamos audiências públicas Câmara dos Deputados determina que "o Presidente
em todos os Estados brasileiros. A modalidade é dife- organizará a Ordem do Dia com base na agenda
rente, descentralizadora e envolve questões trabalhis- mensal a que se refere o art. 17, I, "s", e que as propo-
tas.Aprovamos, ainda, a realização de um seminário in- sições entrarão na Ordem do Dia desde que em con-
ternacional nesta Casa, com a presença de represen- dições regimentais e com pareceres das Comissões
tantes dos trabalhadores, dos empresários e de opera- a que foram distribuídas.
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Por fim, compete ao Presidente da Casa avaliar obstruir essa votação é a demonstração de que hou-
e adotar providências, juntamente com os Líderes e ve açodamento. Aliás, pela manhã, na sessão extra-
Presidentes de Comissões Permanentes, para o bom ordinária, no Pequeno Expediente, às 14 horas, na
andamento das atividades legislativas e administrati- sessão ordinária, e novamente agora, por meio de
vas da Casa - art. 17,inciso VI, caput, alínea "i" -, questão de ordem, fiz esse questionamento.
compreendendo-se, entre as atividades administrati- OSA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
vas, toda a agilização de procedimentos que contri- Presidência. recebe a questão de ordem e, posterior-
bua com os trabalhos a serem desenvolvidos, bem mente, dará uma resposta a V.Exa.
como a existência de um assessoramento institucio- O SR. TARCISIO ZIMMERMANN - Sr. Presi-
rial unificado, de caráter técnico-legislativo ou especi- dente, peço a palavrapela ordem.
alizado, que vise assessorar, entre outros, os Deputa- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
dos - art. 262, incisos I e IV. V.Exa. a palavra.

Ocorre, Sr. Presidente, que tanto nós, Deputa- O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela
dos, quanto aS assessori~s que atendem aos Parla- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per-
mentares da Casa temos encontrado dificuldades em gunto-lhe senão haveria possibilidade de apresentar
desenvolver nossos trabalhos de modo tempestivo e contradita à questão de. ordem feita para boi dormir,
a contento, uma vez que estamos observando que como se diz no Rio Grande do Sul. Certamente, en-
não está sendo respeitadoo período regimental exigi- tendemos todas as estratégias do Plenário.
do para divulgação da agenda mensal e da Ordem do Registro a realização, na noite de hoje, da reu-
Dia, sendo estes apresentados em períodos muito

nião de lançamento do IV Fórum Social Mundial em
exíguos, o que inviabilizaestudos mais detalhados P AI E d d R' G d d S lU'
que poderiam contribuir para um debate mais apro- orto egre, stao 010. ran e ou, na sina
fundado Sobre as matérias. do Gasômetro, a partir das 19h.

. Porto Alegre foi por· 3 anos consecutivos sede
Cabe breve relato, também, sobre a tradição da do Fórum Social Mundial. Em razão das sucessivas

Casa. Só a título de exemplo, os nossos últimos Presi-
dentes, insignes Deputado Michel Temer e Aécio Ne- administraçÕes da Frente Popular, lideradas pelo PT,
ves, divulgavam apauta s~manal já na semana ante- PCdoB,. PSB, PCB, Porto Alegre firmou a reputação
rior, permitindo a todos os Deputados e respectivas de seracida~e símbolo dademocraciaparticipativa e
as.sessoria.s debruç.arem-se em. .. estudo. sobre o que de construir uma nova alternativa de sociedade: a da

. . . cidadania protagonista dos destinos da cidade e da
iria ser discutido na semana seguinte. A tradição da política.
Casa foi Sempre a .de se abrirem os projetos ao mais
amplo debate, Q que não ternos observado na atual Portanto, PortoAlegre, que nesta semana com-
gestão, que divulga aspautas de forma intempestiva, pleta 130anos, pode-se orgulhar de ser hoje referên-
muitas vezes cerceando o debate parlamentar. cia e conhecida nornundo inteiro, admirada por mui-

Desta fo.• rm.• a, co.• nsiderando que o Regimento tos, odiada por outros, principalmente por aqueles
I . , . .' .. P . 'd ' d . que não concordam com a participação e com a de-nterno. e I.mperatlvo eque ao resl ente e .etermlna-
d" . f . R' tI" mocracia, Porto Alegre, sem dúvida alguma, é emble-
o cumPrire azer cumpnr o ..•. eglmen o •nterno , ma de um Estado que busca novas alternativas, de

conforme.dispõe o art.1],.inciso VI, caput, alínea "p",
solicitoav'8<a.aobser;vância ao Regimento Interno uma humanidade que não se. rende ao cotidiano da
e a adoção datradicionalpostura da Casa, no sentido mesmice e que sonha comum outromundo, que aqui
de divUlgára1:lom tempo as pautas mensais e sema- estamos construindo e provando ser possível.
nais da Câmara, para que desta forma possamos, to- Parabéns a Porto Alegre. Parabéns ao IV Fórum
dos, aprqfundarps. estudos e debates das proposi- Social Mundial e parabéns a toda humanidade que
ções,~qntribUindo para o enriquecimento do trabalho sonha com mudanças!
legislativo,umad~s funções precípuas atribuídas à O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi-
Câmara dos DePutados, dente, peço a pa1él"ra pela ordem.

Apresento esta questão de ordem, Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
te, para que não S7jamossurpreendidos como na tar- V.Exa. a palavra.
de de hoje•. questões de elevadíssima importância, O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP-PE. Pela
como ~refo~rha tributária, não podem ser entregues ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca-
em ci~adahora,. sernque haja temPQ de fazermos bo de· receberá informação de que o nossocompa-
estudos mais profundos. A intenção do Governo de nheiro Deputado Ricardo Fiuza está sendo operado
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neste momento. O Deputado Fiuza pediu que eu infor- nheceram. O motivo? A falta de investimentos do Go-
masse a V.Exa. que deverá ausentar-se do plenário verno anterior no controle do mosquito Aedes aegypti
por 5 ou 6 dias em função dessa intervenção cirúrgica. e falhas operacionais nos programas de controle ela

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A doença. Restava esperar pelo pior. Mas com a sereni-
ausência de S.Exa. será justificada. dade, a competência e o espírito público que lhe são

O SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, peculiares, o recém-empossado Ministro da Saúde
peço a palavra pela ordem. Humberto Costa, com o apoio de sua equipe, driblou

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem o mosquito, corrigiu as falhas operacionais e, sem
alarde, desativou a bomba-relógio anunciada. E as-

v.Exaoa:~~~:URíCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. sim o Brasil, logo no início do Governo Lula, ficou livre
da epidemia de dengue.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar
Com pouco mais de 7 meses à frente daquela

conhecimento a esta Casa de um importantíssimo ato Pasta, o trabalho do Ministro Humberto Costa, seguindo
realizado na manhã de hoje sob a coordenação da a orientação do Presidente Lula, é notável. Neste ano
Deputada Angela Guadagnin e das entidades que serão destinados mais de R$ 51 milhões para aumentar
compõem o movimento da reforma sanitária. Organi- o número de leitos da rede pública. Em 2004 os recur-
zações dos setores público.e privado comprometidas sos mais do que dobrarão: serão quase R$ 106 milhões
com a saúde pública nestePaís, com a efetiva imple- e 2.233 leitos a mais nos hospitais públicos.
mentação do Sistema Único de Saúde, com a política Os valores dos procedimentos hospitalares e
praticada pelo Ministério da Saúde, reuniram-se para ambulatoriais executados pela rede do SUS vêm sen-
ratificar o fortalecimento da política sanitária do Minis- do reajustados para não comprometer o atendimento.
tro Humberto Costa. Os percentuais de aumento chegam a 46%, e vão in-

Sr. Presidente, entidades como os Conselhos cidir sobre a Tabela de Procedimentos de Média
profissionais, os sindicatos, o Conselho Nacional dos Complexidade - hospitalar e ambulatorial. Ao todo, o
Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, o Governo vai aplicar um adicional de mais de R$ 330
Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Sa- milhões por ano para viabilizar esse reajuste.
úde, enfim, todas as organizações que fazem saúde O Governo Federal também aumentou em mais
pública neste País reuniram-se na Câmara dos Depu- de 60% o repasse para os 46 Hospitais Universitários
tados para fortalecer a gestão implementada pelo Mi- federais. Ao longo deste ano, estão sendo destinados
nistro Humberto Costa, num momento em que há a R$ 100 milhões para modernizar a gestão e promover
orquestração de interesses contrariados, parcialmen- uma maior inserção dessas unidades no SUS. Além
te representados, sejam da indústria farmacêutica, disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para re-
sejam dos planos de saúde, sejam de outros segmen- compor o quadro de trabalhadores dessas unidades,
tos minoritários que não querem a implementação da já está autorizado concurso público para contratação
política do Sistema Único de Saúde. de mais 7.700 profissionais da área de saúde.

As realizações da gestão do Ministro Humberto A partir deste ano, os Municípios podem contar
Costa começam a ser percebidas pelo conjunto da com mais R$ 152 milhões para as ações básicas de
população. A destinação de recursos para as equipes saúde. Ao todo, o repasse federal para os Pisos de
do Saúde da Família está sendo elevada de R$ 1,3 bi- Atenção Básica saltou de R$ 1 bilhão e 837 milhões
Ihão para R$ 1,7 bilhão, e mais de 4 mil equipes estão para R$ 1 bilhão e 989 milhões. Esse aumento permi-
sendo instaladas em poucos meses de Governo. tiu reajustar o valor percapita do Piso de Atenção Bá-
Além disso, o SAMU, Sistema de Atendimento Médi- sica Ampliado de R$10,50 para R$ 12,00.
co de Urgência, um programa que presta atendimen- Para os programas Saúde da Família e Agentes
to móvel à população, começa a ser realidade para Comunitários de Saúde estão sendo destinados R$ 430
172 grandes Municípios do País. milhões para ampliação do atendimento. Como já disse,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lembro o investimento passou de R$1 ,3 bilhão para mais de R$
que em dezembro do ano passado, ainda no final do 1,7 bilhão. Com isso, o repasse por equipe de Saúde ela
período de transição entre os Governos FHC e Lula, Família crescerá em média de R$ 47 mil para R$
os meios de comunicação anunciavam uma bom- 60.500,00. Já os recursos para os agentes comunitários
ba-relógio para o início do ano: uma nova epidemia de aumentarão também, em média, de R$ 2.640,00 para
dengue estava prestes a eclodir no País. As conse- R$ 3.120,00. Até o final deste ano, o Programa Saúde
qüências dessa epidemia devastadora todos já co- da Família contará, repito, com mais 4 mil novasequi-
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peso Mais de 73 milhões.de brasileiros Serão assistidos ar de regulação, que recebe os chamados, o médico
por 21 mil equipes do PSf; inclusive as mais de 3 mil re- regulador, que julga a gravidade de cada caso e esta-
cém--críadas Equipes de Saúde Bucal. belece o tipo adequado de socorro, e o operador de

Outros US$ 42 milhões começam a ser investidos frota e rádio, que coordena o deslocamento das am-
na ampliação do Programa Saúde da Família em 230 bulâncias, além de profissionais de apoio.
Municípioscom maisde 100 mil habitantes. O recurso é No tocante à Política de Regulação do Mercado
parte doProjeto de Expansão e ConS()lidação do Saú- Farma9êutico, o Governo Federalestabeleéeu regras
de da Família, que visa reestruturar a atenção básica, novas e mais objetivas para regular o mercado de medi-
demod() especial nos.grandes centr~s urbanos. camentos. A intenção é a de. que a concorrência •gere

Ainda no primeirosemestre de 2003, o Ministé- preços mais baixos para oconsymic/or. O Governo vai
rio da Saúde já havia .destiné:\do mais de. R$. 11 mi - definir também ()s valores de ref~rê~cia para a aquisi-
Ihões paré!execução de projetos de sapeamento bá- ção de medicamentos que integramas listas deprodu-
sico em Municípios brasileiros. Os investimentos cone tos distribuídos pelo SlJS, .com. as nov~s regras, q~e
templamàestrutyração de re~e de abastecimento de sub~t~uem o protocolo firmado em dezembro de 2002,
água 6 esgoto, além demelhoriassanitáriasdomicili- o mercado já espera queda no preço dos remédios.
ares, entre elas aconstrução de banheiros com vasos A partir de agora, conform~ estabelece a Medi-
sanitários, pias e chuvekos. da Provisória na 123, de 26 de junho de 2003, já apro-

para concluir obras de saneamento básico do vada pela Câmt:trados Deputad"s em .12 de agosto
Prój~tÓAlvoradajátniciadas, o Governo Federal está de 2003, oajustec:tepreç~ssÓocorreráuma vez por
destinando, até o final.. de. 2003, R$ 598 milhões. Os ano, sempre. no.mês de março,ob~decendot:t critéri-
convêpios de até H$ 200 rnil foram pagos em parcela os definidos pelaCârnt:tra de Hegulaçãodo Mercado
única ainda em março.O r~passe é feito à medida que de M~dicamentos ~ CMED, que vai re~peitt:tras ~spe-
osgestore~ regularizam sua situação junto ao Minis- cificidadesde cadafabricanteegeçada m~di9amen-

tério da Saúde. to. Composta por representt:tntes dos Ministéri"s da
OMinistérioda Saúde está investindo, Sr. Presi- Saúde, da Justiçt:t eda.Faz~nda e pela Casa Civil, a

dente,Sra~.eSrs. Deputados, em 2003, R$ 180 mi- CMED vai atu(;lr na~epula9ãodo rrlerc~doenoesta-
Ihões nac()n1posiçãoe no custeio deBOO equipes de belecimentod~critériosparaa defil1içiã~ e oaj~st~ de
resgat~rrl~dico e atençãoPré-hospitalar. Essas equi- preços; inclusive para novas apresentações de medi-
peSVãOf.l1Ul:irpos Serviços deAtendimento Móvel de camentos.
Urgência~ SAMU nos Municípios brasíleiros. Esti- Urní:l0utra medidaiinportante, Sr. Presidente,
ITIa-seq~eaté.o ..final do anode 2004 terão seuspro- Sras:e Srs. Deputados,.está sendo .anunciada pelo
jetos qualific8?Os.e seus serviços de .. urgência. do MinistroHumbertoGosta:a partirdestemês, cerca de
atendime~to pré-ho~pitalar móvel implantados 172 560 m~dicamentos terão seus preços reduzidos em
Município~ com população .acima de 100 mil habitan- até 30%. São produtos d~laboratórios que nãoGum-
tes, i~9luindoalguITIas Capitélisbrasileiras. Com esse priram opacto firmado entre Goverhoe.indústria far-
recurs(),~~tã~ sendo adquiridas 650 ambulâncias macêutica no fint:tl dC? ano pt:tssadoe reajustaramva-
paras~P9rteb~sic:o e 150 UTlsmóveis, e construídos lores de venda aié,!! dos ... limites permitidos. Nesse
ou aITIPIia.d(J~ 27Núcleo~ de §ducação em Urgência caso, os preços t~rã~ que retornart:t0s. ~alores co?ra-
para capaçfié!çãogeprofissionais. AléITI .disso, serão dos emmarçodesteélno.~ partirda.í, todos. ()sprodu-
criada~ 1?? G~ntráispe Regulação Médica de Urgên- tos ter~o. reajuste de2%.~indusiv~9s qU'~.r~speitaram
ciél, qUev~?furcio~ar24 horas,coITI acesso pelo te- °ãce~oe só pr?moy~ra.rnreajüstl!ls au~oriza.do~. De-
lefone .19~., pl:l~a.,ateQdrraos pedidos de. socorro. Em pois daç()rreção,as altert:tçõe~n()spreç()~.$óaconte-
2004,0 Miri;stérip da. Saúde vai destinar recursos da cerãouma vez a cadél ano, conforme determina a Me-
ordem~e~~ 180milhões para custeio dos serviços já dida Provisória na 123.
implantados. Naárea de hemoderivados, o Ministério da Saú-

OS~.'1~U,$r. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- de está. concluindo um projeto de lei para c~iaç~o da
dos,implanta.d()~pom muito êxito pelo então Secretá- Empr7~a I3rt:tsileira ?eHemoderivados.7 Bi()tecnolo-
rio de.~a.Ade HUmberto Cqsta na, gestão do Prefeito gia ~EMBRAHEB,c()n;t o objetivo der~~uzira neces-
J()ãOPa.ulp,?oITIeuqueridO ~ecife, serão estrutura- sidadede importt:tção: Pt:trtir em buscada a.uto-sufi-
dost:tPélrtir~eeguipTs ~~ repulação, de viaturas de ciência nacional na pr()duçã() de h~moderivado~, en-
suport~ bá~icodTvida e deviaturas de suporte avan~ tre eles o Fator~, ess~ncia.1para o tratamento depaci-
çado de vida; Nas primeiras atuam o telefonista auxili- entes hemofílicos. Esse projeto, que já foi submetido
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à Advocacia Geral da União - AGU, visa criar uma Quanto ao controle da dengue, o número de ca-
empresa pública estatal com a tecnologia necessária sos caiu mais de 70%, se comparado o período de ja-
para produzir industrialmente OS hemoderivados al- neiro a abril de 2003; nesse mesmo período do ano
bumina, imunoglobulina, Fator 8, Fator 9 e complexo passado foram notificados mais de 650 mil casos, e
protrombínico, a partir do fracionamento do plasma neste ano o número caiu para 192 mil casos. Essa re-
obtido no País. Atualmente, mais de 90% dos hemo- dução é resultado do intenso trabalho do Ministério
derivados que usamos em transfusões e cirurgias são da Saúde, em parceria com Estados e Municípios,
importados. A criação da EMBRAHEB trará mais eco- para controlar a doença. Entre as estratégias desta-
nomia ao Governo e também segurança à população. cam-se a criação de uma infra-estrutura para a execu-
Além de abater custos com a importação, eliminará o ção do Programa Nacional de Controle da Dengue, o
risco de o produto faltar em decorrência de atrasos no treinamento de profissionais e o aumento dos recur-
processo de licitação. sos financeiros transferidos para ações de prevenção

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancio- e controle. Foram destinados R$ 55 milhões para con-
nou uma lei que cria o auxílio para reabilitação psicos- tratação de agentes de campo para combater o mos-
social. Para ajudar no processo de ressocialização quito Aedes aegypti. A estimativa é de que 10 mil no-
dos portadores de transtornos mentais que passaram vos profissionais sejam empregados em todo oBrasil.
pelo menos 2 anos internados, cada beneficiário tem O programa conta com cerca de R$. 1 bilhão para
direito a R$ 240,00 por mês. O auxílio é o principal ações de prevenção e controle da doença.
braço do Programa De Volta Para Casa, estratégia do Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano
Governo Federal para estimular a assistência ex- da celebração do 15° aniversário da criação do Siste-
tra-hospitalar, característica da política de saúde ma Único de Saúde - SUS, o Governo Federal está
mental que vem sendo adotada. Além do benefício organizando um amplo debate social para fazer um
em dinheiro, o paciente será acompanhado por um balanço do sistema e apontar novos rumos para o fu-
programa de reintegração assistida, com ações de re- turo da saúde pública no País. O palco das discus-
abilitação, residência terapêutica, trabalho protegido sões será a XII Conferência Nacional de Saúde, que
e lazer monitorado, entre outras. deve reunir 3 mil representantes de todos os Estados

No que diz respeito à saúde da criança, mais de entre os dias 7 e 11 de dezembro, aqui em Brasília.
16 milhões e 700 mil crianças foram imunizadas durante Todos esses avanços na área da saúde de-
a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação monstram que o Ministro Humberto Costa está no ca-
contra a Poliomielite, em 14 de junho. O percentual mé- minho correto. Em entrevista nesta segunda-feira
dio de cobertura superou a meta estabelecida pela para o jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, o Ministro
Organização Mundial da Saúde, que é de 95%: foram José Dirceu afirmou, com muita propriedade, que
vacinadas 98,27% das crianças de até 5 anos. "tem gente que só consegue focalizar a árvore, mas

As ações de combate ao tabagismo ganharam não enxerga a floresta". O Ministro Chefe da Casa Ci-
mais um reforço este ano. Com a aprovação da Lei n° vil falava a respeito dos ataques que o Ministro Hum-
10.702, em julho, o comércio de produtos fumígenos berto Costa havia sofrido por causa da polêmica cria-
submete-se a um controle mais rigoroso. A partir de da com a demissão de um diretor da FUNASA, da
agora, é expressamente proibida a venda de cigarro ocupação de cargos de confiança no Governo Fede-
em estabelecimentos a que têm livre acesso menores ral por pessoas da base do Governo Lula e de um pro-
de 18 anos, e de acordo com a nova legislação duran- blema já solucionado no Instituto Nacional do Câncer.
te as transmissões de eventos esportivos devem ser Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses
veiculadas mensagens de advertência sobre os male- ataques orquestrados contra o Ministro Humberto
fícios do fumo. Costa são injustos, movidos por interesses mesqui-

No combate à AIDS, uma das principais medi- nhos. Tem gente querendo fabricar crise para tentar
das é a ampliação, até 2006, do número de Municípi- barganhar cargos. A crítica de que no Ministério da
os que recebem recursos federais para ações de Saúde muitos cargos de confiança foram destinados
combate à doença, os quais passarão de 150 para a pessoas ligadas à base do Presidente Lula é desca-
411. Outros objetivos são dobrar o uso de preservati- bida. Os critérios para preenchimento de cargos no
vos no País, aumentar em 2 milhões e 700 mil o nú- atual Governo respeitam o tripé competência técnica,
mero de exames de diagnóstico do HIV e garantir o ética e afinidade com o novo projeto de governo im-
tratamento para todas as gestantes soropositivas. plantado no País.
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Temos um novo projeto para o Brasil, que não utilizar-se de um instrumento que é da Oposição, Sr.
pode ficar engessado por quadros que estão em sin - Presidente!
tonia com o antigo Governo FHC ou que apressada- Sou ignorante no que se refere ao Regimento
mente fazem oposição às propostas do Presidente Interno, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto;
Lula. Para ocupar cargo de confiança o cidadão tem mas se não há no Regimento da Casa dispositivo de-
que estar afinado com o nosso Governo. finindo que obstrução é instrumento da Oposição,

Para terminar, Sras. e Srs. Deputados, quero ex- comprometo-me com este Plenário a apresentar um
pressar meu irrestrito apoio ao Ministro Humberto projeto para mudá-lo, deixando muito claro que a
Costa pelos avanços alcançados empouco mais de 7 usurpação de poderes e da legitimidade não podem
meses à frente do Ministério da Saúde e pela forma prosperar nesta Casa. Obstrução é instrumento da
ética e eficiente com que vem conduzindo aquela Oposição, Sr. Presidente, em todos os Parlamentos
Pasta no Governo Lula. do mundo; mas agora vêm o PT e a base do Governo

Muito obrigado. e resolvem utilizar-se de um instrumento que deveria
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Na ser só nosso!

impossibilidade de assomar à tribuna para manifestar Portanto, estarei apresentando proposta de mu-
minha opinião sobre o Ministro Humberto Costa, que- dança do Regimento Interno.
ro, de público, dar meu total apoio ao trabalho que Obstrução para o Professor Luizinho só quando
S.Exa. vem realizando, sem qualquer tipo de discrimi~ Lula deixar o Governo, Sr. Presidente!
nação, nem política, nem de qualquer outra natureza. Muito obrigado.
O Ministro Huniberto Costa, apesar de ser nosso ad- a SR.· ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
versario em Pernambuco, tem prestigiado não só o Presidente, peço apalavra para uma questão de ordem.
seu como também os demais Estados do Brasil, fa- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
zendo uni belíssimo trabalho à frente do Ministério da V Exa. a palavra.
Saúde. (Palmas.) O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

a SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço (PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora-
a palavra pela ordem. dor.) - Sr. Presidente, formulo uma questão de ordem

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem com base no art. 152 do Regimento Interno desta
V.Exa.a palavra. Casa.

a SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela ordem. Graças à TVCâmara, à Rádio Câmara e aos de-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inscrevi-me mais meios de comunicação da Casa, nossas ses-
para tratar de outro assunto, mas quero registrar o ab- sões têm sido mais públicas do que nunca. Atualmen-
surdo que estamos vivendo neste exato momento. A te não são apenas os Parlamentares e o público inter-
cada 5?u 10 minutos um.novo parecer, uma nova pro- no que as acompanham. Portanto, formulo a VExa. o
posta eJe. reforma tributária é expelida do forno quente seguinte questionamento: o que levou o Líder do Go-
do Relator, eac~davez: a emenda aglutinativa apresen- verno e os partidos da. base governista a obstruírem
tada consegueseraineJapior que a anterior. esta sessão, uma vez que na noite de ontem essa

Ofundam~ntalpara o País na reforma tributária mesma base e esse mesmo Líder pediram o encerra-
é a simplificaçãodo nosso sistema de impostos, mas mento das discussões? Está havendo desconheci-
toda v~z que aproposta~ai do forno vem com um im- mento do texto do Rélator? Ou existe algum outro mo-
posto noyo. A~or~ terT10~aqui, Sr. Presidente, uma tivo que possa explicar esse fato?
pérola fa~tástIca:acriação da Contribuição de Inter- O Sr. Luiz Sérgio - Não há questão de ordem,
vençã? no Domípio Econômico sobre energia. Sr. Presidente.

Não .saberno~ aonde o Governo quer chegar O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É o
com essareform~tribut~ria. Fico triste, porque na tar- interesse maior. (Palmas.) É o sentimento maior de
de de·<mtem a {)posiçãoalertou o Deputado Profes- que seja aprovada uma reforma tributária que atenda
ser Luizinho, fazendo-lhe o seguinte apelo: vamos às verdadeiras necessidades do País.
discutirarnatéria,vanlôsagir com lealdade, vamos O Presidente da Câmara.dos Deputados, que
permitirocontraditório, vamos ouvir as pessoas, por- em todos os momentos tem sido um grande interlocu-
que elas •querern,sim,a reforma tributária, mas uma tor, não só nesta mas em todas as reformas, com Go-
que seja boa para o Bra~il. O que vemos aqui neste vernadores, Prefeitos, empresários, trabalhadores,
momento, porém, é a Situação, a base do Governo todos, enfim, está neste instante imbuídodesse mes-

1iDI
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mo espírito e pediu-me, tamanha a sua correção, que
não encerrasse esta votação antes que pudesse vir
ao plenário explicar o que ocorreu para decidirmos ou
não pela votação da matéria hoje.

Vou continuar chamando os inscritos. Temos no
Presidente da Casa um importante aliado, não só
nosso, mas do Brasil. Hoje, S.Exa. é uma dasfiguras
mais importantes da vida pública nacional, pela serie
dade, pelo espírito público (palmas) e pela competên
cia, e acredito que temos nele um relevante negocia
dor para chegarmos ao entendimento em torno desta
votação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, agradeço a VExa. a explicação. Sei que
seu intuito e o do Presidente João Paulo Cunha é con
tribuir para o desenvolvimento do Brasil. Mas, mais
uma vez, externo minha perplexidade diante dos fa
tos, porque poderíamos ter votado a Medida Provisó
ria n° 124 ontem, evitando assim esta violência contra
a Constituição e contra o Congresso Nacional, quan
do o Executivo se arvora no direito de legislar e decidir
sobre medida provisória.

O SR. IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. IRIS SIMÕES (PTB-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não", mas
desejo acompanhar meu partido, que está em obstru
ção, e o sistema não corrige. Registro que estou em
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
em obstrução o Deputado Iris Simões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
próximos oradores são os Srs. Walter Feldman, Mau
rício Ouintella Lessa, Roberto Gouveia, Fátima Be
zerra, Eduardo Valverde, Lincoln Portela, Antonio
Carlos Pannunzio, Onyx Lorenzoni, Arnaldo Faria de
Sá, Nilson Mourão, Nilton Baiano, Durval Orlato, Luci
ana Genro, Carlos Mota, Ary Vanazzi, Angela Gua
dagnin, Zé Gerardo, Fernando Ferro, Paulo Rubem
Santiago, Gilmar Machado, Iris Simões - esse já falou
-, Devanir Ribeiro, Assis Miguel do Couto, Jair Bolso
naro, Daniel Almeida, Jackson Barreto, Carlos Souza,
Lobbe Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto, Darcí
sio Perondi e Babá.

O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta vota
ção algumas Lideranças importantes surpreende
ram-me. Mais uma vez sentimos a força que tem o po
der econômico. Grandes Líderes que defenderam e
defendem que esta sessão não continue deveriam ter
usado desse recurso também na reforma da Previ
dência Social, que prejudicou o aposentado e vai des
montar a máquina pública.

Sr. Presidente, mais uma vez está provado aqui
que o poder econômico, não só no Brasil, mas no
mundo capitalista, é quem manda. Mas ainda sonho,
um dia, com um Estado socialmente justo, em que a
área econômica não obscureça a importância dos se
tores de saúde, educação e segurança.

Muito obrigado.
O SR. WALTER FELDMAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres
Srs. Deputados, aproveito este tempo que nos é dado,
enquanto não se completa a votação, para dizer que é
estranho que, passados mais de 40 minutos desde o
início da votação, até agora apenas 131 Deputados
se tenham posicionado. Isso revela a enorme dificul
dade que haverá para, na sessão em que deverá ser
votada a reforma tributária, alcançar-se o quorum mí
nimo qualificado para se proceder à votação tão es
perada pela sociedade brasileira.

Neste momento, na análise da Oposição, essa
votação deve ser desfavorável, porque a reforma pro
duzida até agora não induz ao desenvolvimento eco
nômico, não acrescenta aos artigos e incisos os ele
mentos propostos pelos setores produtivos, pelos Go
vernadores e Prefeitos que se empenharam nestes
últimos 6 meses para que pudéssemos ter uma refor
ma tributária que, mesmo timida, porém enxuta e
qualificada, criasse os instrumentos para a grande
mudança que esperamos desde julho, mês em que o
Presidente Lula prometeu a retomada do desenvolvi
mento, o espetáculo do crescimento.

Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados, partici
pamos ativamente da Comissão Especial de Reforma
Tributária instalada quase no início deste nosso man
dato, juntamente com vários Deputados aqui presen
tes, como Delfim Netto, Eduardo Paes e JulioSemeg
hini, que deram enorme contribuição para o debate.
No momento final, Deputado Inocêncio Oliveira, o De
putado Aldo Rebelo, Líder do Governo, conclamava
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todos para votarem, para aprovarem essa matéria na momento extremamente importante, pois esta Casa
ComissãoEspecial, dizendoque logo em seguida se~ ontem instalou a Comissão Especial que analisará a
ria instalada uma mesa de negociação para apurar o PEC n° 574, que redefine a representação legiSlativa
relatório, e que só depois disso a matéria iria ao ple- municipal e a composição do duodécimo das Câma-
náriopara votação.Mas isso não aconteceu, Deputa- ras Municipais~ jáque a Emenda Amin sem dúvida al-
do Francisco Dornelles.. Atai mesa de negociação guma as deixou emsituação extremamente difícil. O
não foi instalada. Apenas indicaram alguns Deputa- mOmento é primordial para que elejam a composição
dos para,juntamente com Governadores e represen- do seu duOdécimo.
tantes do setor produtivo, apurar aq~ele re.latório, que O Conwesso ~aci(mal é composto por Parla-
se encontrava,naquela oportunidade, cheio de eq~í- rnentares quejá foramVereadores.e até Presidentes
voc()s, eivado de E3rros que não poderiam passarPela de Câmaras Municipais,como os Deput~dos Eduar-
aprovação deste Plenário. Essa mesa de negociação do Gomes, José Eduardo.Cardozo e eu. Fazemos
não aconteceu. parte d~ Comis~ão Especial, que sem duvida alguma

Neste momento, emplenário, háoutrosequívocos atenderá às necessidades dos Municípios.
relacionados ao "despertador" entregue pelos Líderes Sr. Presidente, quero também dar uma explica-
governistas na Comissão Especial, equívocos esses ção ao povo brasileiro, porque muitas pessoas não
que revelam que o Governo nãoestá atento aos fatos, entendem o Regimento Interno daCasa. Estamos re-
pois tenta aprovar a reforma tributária sem o apoio da aHzando umembate político. A Oposição tem t()do o
Opo~içãoporque entend:. que terá maioriaahsoluta- direito de r:clamar; defaze~oju$ espern;andi,étté de
mente qualificadª1 maioria essa que, no entanto, tam- sentir ciúme do instituto da obstrução, utilizado por
bémnão. se vê contemplada na pase aliada para apro- nós neste momentop~rªampliar o debate e assim
var a O1atéria neste instante. E dizem agora, Deputado melhorar o texto da reforma tribut~ria a ser apreciada
Inocêncio Oliveira, que pOdemps ficartranqüilos, pois a neste. plenário. Gomo diss~.V.Exa., Sr.. Presidente,
mat~ria ~eráres()lvidanoSef1ado Federal. essa demora atende ao interessenacional.

Orét,quandopoderemos debater. a proposta? O Governo está d.e parabéns por tentar aprovar
Na Comissão Especial da Reforma Tributária não foi hoje a reforma tributária, a •. exemplo da reforma da
possí~el;na mesa de negociação, tambémnão; neste Previdência.. Ess~s reforll1~~ são fundamentais para
plenário também não está sendo. Agora a proposta a retomada do nosso desenvolvimento.
será~em~tidaa()S:nad(); será que lá v~i serpossível Muito pbri9~do.

queess:sif1teresse§,muit~svezes antagônicos, se- O SfI.ROBERTOGOUVEIA- Sr. Presidente,
jarnc()ntemplados? Emquefórum?Ern que mesa de peço a p~lavr~ pela ordem.
rlegoci~ção;Sr. Pf:siderite,Srs. ~íderes, Srs.Deputa- O SR. PRESIDENTE (InocênCio Oliveira) - Tem
do~?~téquandovamosadiar anegociação necessá- V.Exa. a palavra.
riapari'l conteITiplar notexto aser i'lprovad? a9ui inte- O SR. R()BERTOGOUVEIA (PT-SP. Pela or-
r~$ses mCf!tiplos, que não sevêem absoluti'lmente re- demo ~em revilSão do orador.) - Sr. Presidente, os tra-
presefltados? balhadores públicosdi'l ~úde no Estado de São Pau-

Acaparn?sdefalar corn representantes do setor lo est~oern gre"e há9 dias, .e o Tri~unal Regional do
prodUJtivo.§les~stão contra a proposta. Fali3.mos tam- Trabalho, ~ue pela primeira vez foi chamado a opinar
bémcominúm~r?~Governad?res, 9ue estãocontra a sobre aparalisação, julgou ontem, dia 2, que a greve
proposta,i'lssim cqrpo as lideranças dos Municípios. não é abusiva. P()rt~nto,()s dias parados devem ser

~~~Zà=J:~~:~~~a~ apergunta qUe todos fazem na pagos .e:o~os ostraba~h~d()r~s celetistas ~evem ~:r
O SR. MAURíciO QUlNTELLA LESSA _ Sr. conternP a .• OS corn reaJu~tes .e 18,5% 50 re o sa a

rio base.mi'lis gratificações.
Presidf3nte, peço apalavrapela ordem. O Governo do Estadode São Paulo não conse-

OSR; ,.,RESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Tem guiu convencer os d~sembi'lrgadores de que não po-
V.Exa. a palavra. deria ponceder reajuste,yOrnO defende, baseado na

q~R.. I\J1AURíCIO QUINTELLA LESSA Lei de Resp()nsabHi9ade Fisc:aL A categoria dos mé-
(pSB-ALPf3la ordem. Sem r:visão do orador.) - Sr. dicos reivindica 25%l.de reajuste salarial, de agosto
Presi9.~nt~,~ra~.e Sr~. Deputados, a partir de ama - de 2001 até Elste m()men~o, e o Tribunal Regional do
nhã, ..El1Tl Fo~al.ezi'l, estará sendo realizado o XII Fó- Trabalho,como já ªfirmei,. d~cidiu que o aumento
rum dos Presidentes de Câmaras Municipais, em um deve ser de 18,5%. Ti'lmbém decidiu pelo aumento do

DIIIlI i
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vale-refeição para R$ 6,00 e pela estabilidade no em- da Oposição, vimos aqui votar porque entendemos
prego por 90 dias. que o texto publicado ontem pela Liderança do Gover-

Os trabalhadores públicos da saúde no Estado no é uma demonstração clara de que sequer construir
de São Paulo, por intermédio do SINDISAÚDE, reivin- no Brasil uma república unitária, desvalorizando os
dicam para toda a categoria - e não apenas para os Estados e os Municípios, enfraquecendo o princípio fe-
celetistas - o reajuste na Gratificação Especial de Ati- derativo, o setor produtivo. Essa PEC que aumenta im-
vidade - GEA, da ordem de 40%; o fim da avaliação postos, tem a rejeição dos trabalhadores, do setor pro-
individual do Prêmio de Incentivo, até que se construa dutivo, dos Estados, dos Municípios e da sociedade.
uma proposta de avaliação coletiva com a participa- Os partidos da base do Governo estão em obs-
ção dos funcionários; e o compromisso de negocia- trução. Estamos com o painel parado, não há novos
ção e discussão a curto, médio e longo prazo de in- votos. Portanto, gostaria que V.Exa. , Parlamentar com
corporação das gratificações ao salário-base. É que grande experiência na condução dos trabalhos desta
inúmeros trabalhadores recebem como salário-base Casa, fixasse um tempo para o encerramento desta
valor abaixo do salário mínimo praticado no País. sessão. Temos de trabalhar. Nós, do PFL, queremos

Portanto, venho dar a notícia de que o Tribunal produzir.
Regional do Trabalho julgou legal a greve dos trabalha- O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
dores da área de saúde no Estado de São Paulo e pedir peço a palavra pela ordem.
aos Deputados ligados ao setor de saúde e do Estado O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
de São Paulo que ajudem a fazer com que o Governa-
d G Id AI k · b . - - V.Exa. a palavra.

or era o c mm a ra as negoclaçoes e nao se es- O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or-
conda atrás da Lei de Responsabilidade Fiscal.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
Todos sabemos que a saúde não pode prescin-

tranqüilizar o Líder do PFL, um grande entendido do
dir do fator humano, preponderante para implantação
do Sistema Único de Saúde e para a qualidade dos Regimento Interno, dizendo que há um prazo para vo-
serviços. tação. Esta sessão vai até as 19h. Portanto, pode ficar

Sr. Presidente, participei de ato em apoio ao Mi- tranqüilo o nobre Deputado José Carlos Aleluia.
nistro Humberto Costa hoje pela manhã. Poucas ve- S. Exa. está apressado para fazer outras coisas, mas
zes estive em manifestação tão consistente e com ta- o povo nos elegeu para ficar aqui trabalhando.
manha representatividade. Quero dizer ainda ao Deputado José Carlos Ale-

S.Exa. merece nosso apoio porque sempre hon- luia que vamos fazer o debate correto no momento
rou os princípios do Sistema Único de Saúde, inclusi- apropriado. Vamos fazer uma reforma tributária que
ve quando exerceu mandato nesta Casa. diminua a carga tributária para quem de fato mais pre-

Não vamos permitir que os pescadores de cisa, que é quem ganha menos. Vamos também as-
águas turvas venham alvejar uma administração que segurar a progressividade dos impostos. Isso preocu-
tudo faz para a implantação do verdadeiro Sistema pa porque vai alcançar exatamente os poderosos que
Único de Saúde no País. Essas pessoas terão a res- alguns aqui representam, e não têm coragem de falar.
posta na Conferência Nacional de Saúde, que realiza- Muito obrigado.
remos no fim deste ano. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-

Não tenho dúvida de que esses ataques unirão te, peço a palavra pela ordem.
os diversos órgãos da classe, como a CONASEMS, a O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
CaNAS, a ABRASCa, o Conselho Nacional de Saú- V.Exa. a palavra.
de, os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
as Conferências nos Municípios e no Estado de São ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Paulo, na defesa do Ministro Humberto Costa. Deputado que acaba de falar é um fantasma, porque

Muito obrigado. seu nome não está registrado no painel. Ele está au-
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- sente. Peço a S.Exa. que primeiro registre sua pre-

te, peço a palavra pela ordem. sença.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

V.Exa. a palavra. Como não haverá quorum, esta Presidência fixará um
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela tempo para cada orador e estenderá a sessão até as

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, 19h.

___o .~_ .~._. .-_"" .-__ .--~"".__.- • •



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSSetembro de 2003

o Presidente João Paulo Cunha já está vindo ao
plenário para anunciar os entendimentos em torno da
votação desta importante matéria.

Portanto, vamos aguardar mais um pouco.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. J()SÉ CARLOS ALELUIA (PFL·BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. não poderá conceder a palavra aos Deputados
ausentes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai determinar que conste em ata a pre
sença do Deputado Gilmar Machado.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando se está
em processo de abertura do painel...

OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, o Deputado está ausente. Esta é uma reunião de
ausentes: S.Exa. não pode contraditar.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Deputado José Carlos
Aleluia, eu votei. Basta olhar no painel que V.Exa. verá
meu nome registrado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - É uma alma
penadâ do PT.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Agora estou contraditan
do, então, estou presente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Mesmo que não estivesse, a palavra de V.Exa. seria
assegqrada. Esta Casé:\ é de debates.

O .SR. LUIZ SÉRGIO - Deputado José Carlos
Alelui~,oregistrode presença para abertura do pai
nel é feito no início da sessão. Ao usar a palavra o Par
lamentar precisa registrar a presença. Neste momen
to já estamos em período de votação.

O Deputado Gilmar Machado registrou sua pre
sença ~ está presente no plenário. No período de vo
tação é regimental a obstrução pela bancada. S.Exa.
está pre$ente, em processo de obstrução, e tem o di
reito defaJar.

OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço á palavrapela ordem.

O.SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

1111
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é im
portante que as oposições sejam ouvidas. O Regi
mento estabelece que quem está em obstrução não
pode fazer uso da palavra. O Deputado Gilmar Ma
chado votou? Do contrário, iremos retirar sua fala dos
registros taquigráficos. Como o Deputado votou?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado José Carlos Aleluia, participar da votação é
um direito que assiste ao Parlamentar.

Existe uma questão de ordem do Deputado Luiz
Sérgio. Se o partido está em obstrução, a presença
do Parlamentar no plenário é justificável. Ele só não
pode participar da votação. O Deputado Luiz Sérgio
levantou questão fundamental, que favorecerá mais a
Oposição do que o próprio Governo no futuro.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é
com muita sati~fação que faço um registro importante.
Na última segunda-feira, a PETROBRAS, em evento
realizado simultaheamente no Palácio do Planako,
em Brasília, e no assentamento do INCRA, Palheiros
111, em Upanema, Rio Grande do Norte, lançou o Pro
grama PETROBRAS Fome Zero, selando a adesão
nacional da erflpre~aao Programa Fome Zero do Go
verno Federal.

Essa iniciativa faz parte do Projeto Molhar a Ter
ra, que vai bombear água de poços inativos do
semi-árido nordestino e do assentamento Palheiros,
10calizadono.Município de Upanema, escolhido para
ser pioneiro nesse programa por representar bem a
região, pelo grande número de famílias assentadas,
170, e pela proximidade com um dos poços que será
reativado pela empresa.

A participação da PETROBRAS nesse progra
ma é a demonstração do que uma empresa dedicada
à área tecnológica pOde fâzer no campo social. Serão
investidos até 2003~R$ 303 milhÕeS em projetos soci
ais, atendendo a 4 milhões de brasileiros e brasileiras.

O programa foi inaugurado com a reativação de
um poço no semi-áridonorte-rio-grandense, com va
zão de 300 mil litros de água por hora. Reativar um
poço de água no Nbrdesteé mais importante para os
que convivem coma secado que encontrar petróleo.
Faço minhas as palavras do nosso Presidente Lula:
"Só quem sofre e sofreu com a·seca sabe o valor da
água".
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o programa visa recuperar 200 poços inativos
que, a partir de agora, proverão água para consumo
humano, agrícola e animal da Região Nordeste, be
neficiando 27 mil pessoas.

Além da irrigação, o projeto também contém im
portantes ações nas áreas de capacitação profissio
nal, geração de emprego e renda e alfabetização de
adultos.

O poço reativado na segunda-feira, em nosso
Estado, desconsiderado pelo Governo anterior, sim
p�esmentepela incapacidade de visão de desenvolvi
mento e de vontade política, torna-se agora a espe
rança de vida para as 170 famílias desse assenta
mento.

A PETROBRAS, em Governos anteriores, ao
perfurar poços em busca de petróleo, encontrava
água e os deixava fechados, mostrando insensibilida
de, mesmo que fizessem parte da paisagem homens
e mulheres passando sede, fome e necessidade.

É, portanto, com grande alegria que vemos, no
Governo Lula, a PETROBRAS, empresa de referên
cia internacional na área de exploração de petróleo
em águas profundas, tomar esta iniciativa de comba
ter a exclusão social e promover o resgate da cidada
nia.

É bom ressaltar que à frente da PETROBRAS, o
Sr. José Eduardo Dutra está retomado o processo de
responsabilidade social da empresa, através do lan
çamento deste Programa PETROBRAS Fome Zero.
Uma forma de a PETROBRAS contribuir com o Go
verno Federal no combate à exclusão social e no
acesso dos excluídos à alimentação adequada, edu
cação, qualificação profissional e geração de empre
go e renda.

É necessário que se destaque que o Programa
PETROBRAS Fome Zero divide-se em 5 áreas de
atuação que estão interligadas durante o seu desen
volvimento. Estas áreas são: educação, qualificação
profissional e emprego de jovens e adultos; geração
de emprego e renda; garantia de direitos da criança e
do adolescente; e voluntariado.

No campo da qualificação profissional, desta
ca-se o Projeto Mova Brasil, que capacitará 1.600
educadores para alfabetizar 40 mil jovens e adultos
até 2006. Outro projeto em andamento implantará,
até 2005, 23 postos-escola, oferecendo 6.800 vagas
para treinamento profissional de frentistas, promoto
res de vendas e técnicos de lubrificação.

Portanto, Sr. Presidente, espero que este exem
plo de ação social desenvolvido pela PETROBRAS,
Deputados Inocêncio Oliveira e Luiza Erundina, seja

um estímulo para as empresas brasileiras que ainda
não atentaram para sua responsabilidade social com
o Brasil, desenvolvendo projetos semelhantes.

Parabenizo o Presidente da PETROBRAS, José
Eduardo Dutra, os componentes da empresa, a co
munidade de Palheiros, bem como a população que
se está organizando para a conquista desses impor
tantes benefícios.

Muito obrigada.
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, encaminho à Mesa requerimento
nos termos do § 1° do art. 67 do Regimento Interno,
solicitando a VExa. que coloque sob apreciação des
te Plenário a convocação de sessão extraordinária,
logo depois desta, para a votação da PEC n° 41.

O § 1° do art. 67 determina o seguinte:

"Art. 67 ..
§ 1° A sessão extraordinária será con

vocada pelo Presidente, de ofício, pelo Colé
gio de Líderes ou por deliberação do Plená
rio, a requerimento de qualquer Deputado".

Sr. Presidente, encaminho à Mesa esse pedido
que assegura a apreciação da PEC n° 41, que trata
da reforma tributária, no dia de hoje. É evidente que
não sabemos sobre qual texto iremos deliberar. Não
temos a menor idéia do relatório que será trazido a
este Plenário, mas as Oposições e o PFL estão aqui
prontos para votar, e o Governo tem de se preparar
para ser derrotado, porque essa proposta é ruim
para o País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExa., ilustre Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto, esqueceu-se de ler o § 2° do mesmo artigo, que
diz o seguinte:

"Art. 67 .
§ 2° O Presidente prefixará o dia, a hora

e a Ordem do Dia da sessão extraordinária,
que serão comunicados à Câmara em sessão
ou pelo Diário do Congresso Nacional, e,
quando mediar tempo inferior a vinte e quatro
horas para convocação, também por via tele
gráfica ou telefônica, aos Deputados':

VExa. será informado por via telegráfica ou te
lefônica. (Risos.)



TRABALHAOORÓRFÃO

CAT fit:a sem dinheiro e pode fechar
as portas

Ministério do Trabalho não está re
passando verbas, segundo SOS

A Central, de Apoio ao Trabalhador (CAl),
agência de emprego criada em maio de 1999 pela
Social Democracia Sindi~al (SDS), poderá ser fe
chada. A declaração foi dada ontem pelo Presidente
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O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES A sociedade do Rio de Janeiro soube hoje, pelo
NETO - O que não impede de oDeputadoapresentar jornal carioca Extra, sob a manchete Trabalhador
o requerimento e de ele ser deliberado pelo Plenário. Órfão. CAT fica sem dinheiro epode fecharas portas.
VExa. é um regimentalista e sabe disso. Ministério do Trabalho não está repassando verbas,

O SR. PRESIDENTE, (Inocêncio Oliveira)- A segundo SDS, do descalabro administrativo submeti-
Presidência recebe o requerimento de VExa., mas do à central sindical pelo Ministério do Trabalho.
compete única e exclusivamente aO Presidente mar- "Peço a VExa. que autorize a transcrição desta
car o dia e.a hora da sessão. "matérianos Anais da Câmara d~s Deputados.

O SR. LUIZ SÉRGIO-Sr. Presidente, peço a . Ostrabalhadoresdesempregadosno RiodeJa-,
palavrapela ordem, para contraditar. nelro sofrem e,a persistir tal poHticado MinistroJa-

O SR',PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem ques Wa~ner"todo,o Brasil seráafet~d? pela falta d~
VExa. apalavra. , perspectlvas.tambem daqueles braSileiros que precl-

.~O dSR. LUdlZ ')SÉR
s
,GlpO.,(P'T-RJ. Pela ordem. Sem :ã~-~:-b~~~ de uma central de intermediação de

revlsaoQora oro - r., reSidente, a Mesa pode re- , ',,' '.
ceber,mé3~não p()de pôr um requerimento em vota- " A E com perple~11ade que vemosque a nem tão
ção duré3nte pr()cesso devotação. ~uton~ma Ce~tral Umca dos Trabalhadores - cujos di-

OSR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) _ Não ngent~s a~t~nores ocup~m altos posto~ no Governo
é matérié3vencid~,nobre Deputado. de LUIZ Inaclo Lulada StlV?, como ()próprio Ministro

O SR.,LUI~r::ARLOS HAULV _ Sr. Presidente Jaques Wagner, como Ricardo Berzoini, Luiz Gushi-
peço a palavrap~la ordem. ' ken,.Luiz Dulci, o E3x-diri~ente J~ir Meneguelli, que está

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem presidente do SESI',Joao ~~ccariNeto,que está con-
VExa.apalavra. , f?rtavelmente recebendo sUaS participações pecuniá-

O SR.t~IZ CARLOSHAULV (PSDB-PR. Pela nas no~onselhodeA~rninistração dalta.i~u Binacio-
ordem. Sem revis~ódo orador.) _ Sr. Presidente, que- na~ ~ esta sendo patroc~n~d~ e~ su~sfestlvldades ,n~-
ro prestarumainf(jrmação para que as Lideranças do tahclas de 20 anosdeexl.stencla por empresas pubh-
Governo saibam,e possam refletir. cas comoBancodoBrasll, Qorrelos e PETROBRAS,

Sr. Pre$idente, ,Sras. eSrs. Deputados, no Bra- no gastototald~cer~a de, .~~,8?0.000,OO, conforme
sil, governa9opelo Partido dos Trabalhadores, mais demonstram os)ornalS braSileiros.
precisamE3nteno,~inistério do Trabalho e Emprego, Esperamosque~ Mil1,istério do Trabalho e do
dirigid? pelo etsindicalista ,Jaques Wagner, ocorre Empre~o possaime9iatamenteregularizara situação
algoincornum~ para quema~regoouo respeito às en- dos repasses que foram acordados entre o Governo
tidade~sindicai~ r()mo representantes legítimos dos Lula e, as centrais sindicais, paramanutenção das
trabalhadoresbr~~iI~iros. centrais de apoio,aos tra~alhadores, que represen-

Nã~ é po~síyetquE3 oPresidente Luiz Inácio Lula tam uma conquista~os brasileir(js e não podem so-
da' Silva~a:iba que,~inistério do Trabalho e Emprego frer interrupção de suas atividades, para desespero
está reten~Qa. ~~rIJa de, manutenção da Central de de milhares de chefes de família;
Apoio ao Trabalha9qr - CAT,agência de emprego cri- Muito obrigado.
ada ern.l11~io 9~,J $,~.9 pela Social Democracia Sindi- MATÉRIA A QUE SE REFERE O
cal- SD~, quep~defáinclusiv~ser fechada no Rio de ORADOR
Janeiro,,~or conta d~ irsensatez governamental.

De~de quefoirri~da em São Cristóvão, a CAT
empre~ou9~.~74;trabalhadores e trabalhadoras, ofe
recendo~inda316Illílvagas. Obte~e 716 mil inscritos
e a cada ~rmana, ofer~ce 500 novas vagas.

A verba prornetidapelo Ministério do Trabalho
está orça9a emH$ 2,~ milhões ?e reais por todo o
ano ,de 2~03, oq~e, 9onvenhamos, é muito pouco
para oirnenso, tr~balho social efetivado pela Social
Dernocraci,a~indical no Rio de Janeiro e que espa
lha-se por todo o Brasil.

11I1
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da central sindical, Enilson de Moura, o Alemão. Se
gundo ele a medida será necessária porque o Minis
tério do Trabalho não repassou a verba prometida
para os serviços de intermediação de mão de obra,
prevista em 2,8 milhões para todo o ano.

- Eles estão repassando muito pouco e sem
uma freqüência. Não chegou nem perto da metade do
que foi acertado. A SDS está tendo que bancar os
custos da CAT. Sem ter dinheiro para isso - disse o
presidente da SDS.

Empregos

Alemão ainda não sabe quando a unidade dei
xará de atender os 1.800 trabalhadores que procuram
a central diariamente. Mas, o descrenciamento já está
sendo providenciado no Ministério do trabalho.

Desde que foi criada, em 1999, a CAT, que funci
ona na Rua Chaves Faria, em São Cristóvão, empre
gou98.874pesoas, ofereceu 316 mil vagas de em
prego e teve 716 mil inscritos.

Atualmente, a central oferece cerca de 500 no
vas vagas por semana. Quando foi criada, as ofertas
semanais chegavam a três mil. Para evitar imensas fi
las na porta da sede da central, a CAT modificou o sis
tema de atendimento e agora agenda as entrevistas.

O cadastramento dos trabalhadores é todo in
formatizado. A Central tem ainda um site na internet
no qual os trabalhadores podem ter informações so
breasvagas

Procurada para comentar o assunto, a assesso
ria de imprensa do Ministério do Trabalho não se pro
nunciou.

O SR. CARLOS MOTA -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS MOTA (Bloco/PL-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de convidar os nobres Deputados a participarem,
logo mais, no Auditório Nereu Ramos, do Congresso
Nacional dos Procuradores da Previdência Social, ca
tegoria que hoje responde pela cobrança da dívida
previdenciária, ou seja, pela sanidade financeira do
Sistema de Previdência Social do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é inte-

ressante como esta Casa funciona. Há pouco, ouvi
discursos em que se defendiam velhinhas, viúvas,
aposentados, os mais oprimidos e, agora, as mesmas
pessoas se pronunciam em favor da camada mais
rica da população brasileira ao atacar a reforma tribu
tária. A proposta apresentada e lida nesta Casa apon
ta para algo que nunca houve no sistema tributário
brasileiro: a progressividade, que é a taxação do seg
mento da sociedade com maior poder de renda.

O segundo ponto, Sr. Presidente, é que tal taxa
ção não incide sobre o consumo, já que a carga tribu
tária brasileira, sem nenhuma reforma, subiu de 27%
do PIB, em 1997, para quase 36% do PIB, em 2001.
Sem ter sido feita qualquer reforma, simplesmente,
onerou-se o consumo com o aumento abusivo das
contribuições sociais feito pelo Governo passado.

O que se propõe neste momento, com a refor
ma, é desonerar a exportação, o remédio, a cesta bá
sica. É fazer com que o IPTU, o ITR, o Imposto sobre
Grandes Fortunas, que são patrimônio e renda,en
volvendo todo mundo, passem a ter caráter mais pro
gressivo. O consumo é regressividade. Essa é a pro
posta que está sendo negociada com todas as lide
ranças.

Pergunto aos representantes do PFL e do PSDB
onde se encontram seus Líderes. Certamente, estão
junto aos Governadores sentados à mesa de discus
são para tentar um consenso.

É por essa razão que estamos aguardando um
aprimoramento. Isso é democracia.

Então, aqueles que discursaram há pouco em
favor das velhinhas e das viúvas, prestem atenção;
vejam quem estão protegendo neste momento. Não
são as velhinhas, nem as viúvas, mas aquele seg
mento que sonega imposto. O imposto brasileiro, a
carga tributária não cai sobre os mais ricos, mas so
bre os mais pobres.

É a reversão dessa lógica que está sendo pro
posta com a reforma apresentada, para que o Plená
rio a discuta de maneira bem ampla. Fazer sofisma e
demagogia é muito fácil. Encarar a realidade, alterar
estruturas que mantêm este Estado injusto é o desa
fio do Parlamento brasileiro.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é triste e lamentável, mas está surgindo nova catego
ria de excluídos no Brasil: os chamados sem-trans-



O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pedir
àqueles Parla.mentares que usaram a tribuna, como o
Deputado Eduardo Valverde, que votem. Se não vo
tou, não pode falar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Exatamente. TOdos os Deputados que estão fazendo
uso da palavra têm de registrar a presença, mesmo
que estejam em obstrução.

O SR. ARV VANAZZI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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porte. A queda do poder aquisitivo e o aumento das O SR. ARV VANAZZI (PT-RS. Pela ordem. Sem
tarifas estão tirando dos brasileiros mais pobres o di- revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos em pro-
reito ao metrô, ao ônibus, ao trem, enfim, a qualquer cesso de votação, e o Partido dos Trabalhadores, em
tipo de condução motorizada. obstrução. Portanto, temos o direito de nos manifes-

Hoje, bicicletas e solas de sapato são as únicas tar. Recentemente, o Presidente em exercício decidiu
opções de quem não pode pagar o transporte coletivo, que não havia necessidade de registro.
que chega a 40% dos integrantes das classes D e E, Aliás, sou aqui um grande aluno de primeiro
conjunto de famílias com rendimentos até H$ 496,00. mandato. Semana passada, aprendi com o PFL, que

Segundo pesquisa do Ministério das Cidades, adotou o mesmo procedimento. Questionamos e foi
nas principais metrópoles brasileiras, apenas 27,5% considerado legítimo o PFL se manifestar,mesmo es-
dos usuários de ônibus estão nas classes D e E, ape- tando em obstrução. Quero aqui reafirmar que temos
sar de representarem 45% da população das cidades. o direito de falar sobre as questões em pauta neste

Sr. Presidente, os mais pobres estão largando o momento.
ônibus até para as atividades essenciais, como ir ao O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
trabalho ou, pior,para procurar emprego. Passaram a te, peço a palavra pela ordem.
buscar outras soluções, para diminuir os gastos com O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
deslocamentos, apesar de os cUstos com manuten- V.Exa. a palavra.
ção e operação de veículos do sistema de transporte O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. Pela
coletivo do País serem pagos por eles, os usuários. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os

Nos outros países o usuário arca com valores Srs. Deputados que estão impedindo os outros de fa-
entre 25% e 45% do sustellto do ~istema,e o restante lar devem levantar observaras várias formas de voto.
é pago pelo Governo por meio de subsídios. Há "sim", "não", "abstenção" e "obstrução". Então, os

Essa é uma questªo que precisa ser tratada Srs.Deputados que estão falando, por gentileza, revi-
com urgência e com justiça. Afinal, o alerta de que o rem a bancada; éum direito meu obstruir e falar. É só
fenômeno dos. sem-transporte está se estendendo olhar aqui na banca.da, Ou os Deputados que estão
por todas as faixas sociais já foi dado. O Brasil precisa reclamando nUhcaaprenderam a votar?
de um sistema coletivo de transporte mais eficiente e Então, Sr. Presidente, que os Deputados que
acessível.à população carente. estão falando virem suas bancadas, analisem os bo-

Obrigado, Sr. Presidente. tões que têm ali para, depois, reclamar, senão, esta-

O Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi- mos perdendotempo; Eu votei em "obstrução", estou
presente e quero falar. Ou, então, Sr. Presidente, disdente, deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi- tribua o RegimEmto paráque aS pessoas o leiam aqui
dente. dentro.

Muito obrigado.

OSR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
repetir explicação que já dei ao PFLalgumas vezes.
"Obstrução" é uma. espécie de votação. Então, regis
tra-se o nome, coloca-se a digital "obstrução". A cor
da marca do seu hOme vai mudar, mas não conta para
o quorum, então, não há nenhum problema. Não con
ta, mas correspol1de à presença. Depois, pode-se fa
lar com tranqüilidade, como fez o Deputado Antonio
Carlos Pannunzio-e é certo que S.Exa. não está em
"obstrução", mas ávido porvotara .reforma tributária.

O SR. ANTONIO CARLOSPANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na verdade, a avi-

.'
1i 'I!ir i
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dez é desde ontem da base do Governo e do Partido do Governo foi desmesurada. Chegaram a usurpar
dos Trabalhadores. Nós queríamos seguir discutindo. prerrogativas do Congresso Nacional, no que se refe-
A base do Governo, com arrogância e prepotência, re à apreciação de medidas provisórias.
encerrou a discussão e agora não quer votar. Já temos esse instrumento difícil de ser compa-

Épor isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen- tibilizado com a democracia, que são as medidas pro-
tares, que acuso, perante este Plenário, perante o visórias. Para minimizar o arbítrio do Executivo, apro-
povo brasileiro, o Governo e o Partido dos Trabalha- vamos em 2001 a Emenda Constitucional nO 32, que
dores de terem mentido aos brasileiros sobre o fato eliminou a possibilidade de sucessivas edições de
de que tinham proposta de reforma tributária que di- medidas provisórias por parte do Governo.
minuiria os encargos tributários sobre os humildes, O que fez o Governo do partido dos Trabalhado-
desoneraria a produção, simplificaria o sistema tribu- res? Editou uma medida provisória não apenas reti-
tário. Isso tudo foi repetidas vezes ventilado pela mí- rando, mas revogando medida provisória que estava
dia e apresentado em discursos neste plenário por in- no Congresso Nacional. Aí foi demais. Não deu mais
tegrantes da base governista. para continuar. Para nossa tristeza e do povo brasilei-

No entanto, o que se constata? O plenário está ro, fomos obrigados a fazer uma representação junto
vazio, e a base do Governo, pela "tratorada", pelo pró- ao Supremo Tribunal Federal, a qual, neste momento,
prio Governo, está impedida de confirmar aquilo que está sendo apreciada pelos Srs. Ministros.
disse ontem e, por isso, não aparece para votar. Não Espero que o resultado seja a favor do povo,
há proposta. pois, a partir do instante em que a Constituição não

Um orador disse agora que o texto reduz a carga mais é respeitada pelo Presidente da República, só
tributária sobre os pobres e os humildes. Pergunto: podemos dizer: pobre povo brasileiro! Pobre Con-
qual é o texto? O último texto, que poucos deste Ple- gresso Nacional!
nário conhecem, na verdade, introduz nova carga tri - A prerrogativa de dispor sobre medidas provisó-
butária, sobre os humildes inclusive. Traz também, rias, sabe muito bem V.Exa., Sr. Presidente, como sa-
por exemplo, a incidência da CIDE sobre o consumo bem os nossos pares, é exclusivamente nossa. Não
de energia elétrica. poderia, em nenhum momento, o Presidente da Re-

Indago, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta- pública ter-se arvorado em legislador. Isso é usurpa-
res, eminentes Líderes governistas, quem vai pagar. ção e uma afronta ao povo que não se pode aceitar.
A dona de casa que tem 2 pontos de luz e usa energia Tenho certeza de que o Supremo Tribunal Fede-
elétrica para passar roupa com o seu ferro elétrico? ral fará justiça e colocará no seu devido lugar essa in-
Ou será que só os banqueiros? junção que pretende o Palácio do Planalto fazersobre

Além de não eliminarem os tributos em cascata, o Congresso Nacional.
fazem o contrário: adicionam outros. Há nova incidên- Muito obrigado.
cia de tributos em cascata, assunto que poderia ser A SRA. MARIÂNGELA DUARTE _ Sr. Presi-
resolvido por medida provisória. Quem vai pagar a

dente, peço a palavra pela ordem.conta serão os banqueiros ou o consumidor, que, em
última análise, é o povo brasileiro, notadamente os O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
mais humildes? V.Exa. a palavra.

Alguns Estados da Federação tinham ICMS A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela
zero sobre produtos alimentícios. Pelo menos no últi- ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
mo texto distribuído, consta a incidência de 4% sobre apertei a tecla de abstenção, mas estou em obstru-
esses produtos. Ainda que seja uma alíquota mínima, ção. Peço à Mesa que retifique o meu voto.
teremos mais esse tributo sobre o arroz, o feijão, a O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
carne, a verdura e outros alimentos. Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo,

Dizer que essa desconhecida proposta reduz a para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo,
carga tributária é brincar, é tripudiar não apenas so- por 8 minutos.
bre os Parlamentares, mas sobretudo sobre você, O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Como Líder.
povo brasileiro, que assiste a esta sessão pela TV Câ- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mara; é mentir desavergonhadamente! Deputados, vivemos nesta tarde e início de noite um

Sr. Presidente, para chegar a esse ponto, a arro- dos momentos mais importantes e decisivos da histó-
gância, a prepotência e, mais do que tudo, a violência ria desta Casa.
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Cumprimento V.Exa., Deputado João Paulo Cu- téressa aos consumidores e diz respeito ao destino e
nha, Presidente da Câmara dos Deputados; o Depu- à vida do setor produtivo.
tado Inocêncio Oliveira, que presidiu os trabalhos na Dentro do setor produtivo, é preciso olhar tanto
tarde de hoje; e os Deputados e Deputadas pela com- para0 interesse daqueles que produzem para o mer-
preensão de que estamos às vésp~ras de votar a re- cado interno como para o daqueles que produzem
forma tributária, matéria decisivapara avida nacional. para a exportação.
Neste momento, Governadores e Secretários de Fa· Sr. Presidente, épreciso destacar também que
zenda de vários Estados e de todos os partidos e Lí- o momento não é dos mais favoráveis para aprecia-
deres partidáriosdiscutem na Presidência os ajustes ção dessa matéria. Discutir repartição de tributos em
finais para a votação dessa matéria, de relevância mome~to de. queda d? arrecadação, .em situação de
sem precedentes. baixa taxa de crescimento ~acionale dos Estados, re-

Durante as últimas décadas, o Brasil procurou quer ainda mais habilidade, desprendimento dos le-
aperfeiçoar seu sistema tributário. A última vez em gisladores e,portanto, dos Líderes, dos Deputados e
que alcançamos. êxito nessa tentativa foi em 1966, das Deputadas destaC:;asa.
quando a participação desta Casanas decisões so- Por fim, comul1icamos aos Srs. eSras. Parla-
bre os rumos do País estava prejudicada pelo período mentares que.aguardamos Gom exp?ctativa os des-
que vivíamos, dobralTlentos.finais .da última rodada, pelo menos

Opactofede~atil/o selTlPrefoiumaencruzilhada nesta Casa'<Jenegoci~çãoqu~ se reali~a entre Lide-
no BrasiL A convivência entre União, Estados e Muni- rançaspartiCl~rias, Governadores.e Secretários de
cípiose~igedos estadistas, dos homenspúblicos, dos Fazenda de vários Estados bra$ileiros que aqui se en-
Parlam?ntares, equilíbrio, espírito público: É preciso contram. I~so. não significa0 fimc;las negociações,
pen~ar .nacionalmente ao tratar de matéria tão polê- tendo em vista que qepois de aprovada nesta Casa a
mi~a, pri~cipalmente qua~do testemunhamos. reali- matéri~ Seguirápara oS~:madoFederal, onde eviden-
dad? de t~~~a desigualdade e de$~uilíbrio entre os te e naturalmente?'as prosseguirãq.
entes qu~formllm a Federação brasileira. Fin~lmente, além d~ não serlTlatéria de interes-

Há ~sÍ(:l.dos exportadores de mercadorias, ou- se exclusivo da Uni~o, dos Estados, dos Municípios
tros Importadores;.Estado~ •altame~te .industri.aliza- ou do Gov?rno,não é t~mbém de um setor ou da opo-
dos, col11o.Sã(). Pa~lo, e Estados. ainda num estágio sição, de..urn ou de outro partido, mas é essencial-
incipi.ente de industrialização. É preciso pro

l11
over a mente naciq~al, fundam?nt~lmente deint~resse pú-

unidad?jocqns?nsoe~treosmembrosdeuma Fede- blico e diz respeito à aspiração e às esperanças do
ração caracterizada pm tanto desaju~te,.por tanto de- povo brasileiro.
sequilítJrio, em que parte dos.seus.membros tem que A·sociedlld? espera.da. reforma tributária o estí-
oferecer,p<>rexemplo,a exc?ção de.se constituir uma mulo aos investimentos, àampliaç~o das nossas ex-
Z()na Fra~c~de~ana~s. Temos que encontrar um portações., .àpossibilidadedared~çãoda cargatribu-
pont~~eeq~ilíbrioentre interesses de Estados que tária, q~es~ tornouinsuportávelnos últimos 10 anos.
são fundam!?~talrnenteexportadores,comoSão.Pau- Creio.que daremos9m p~ssoimportante rumo à con-
lo, que expo~a ~~o somente para o e~erior, mas tam- cretização dessas e~per~nçasna n9ite de hoje, quan-
bé

m
pélra?merca~o.interno, e.Estados ques~o es- do finalmente votarmos a reforma tributária, em pri-

sencialm~~tei.mP~rta~ore~, comq .•. a maioria. dos meiro t~rno,naCâmar~d()sDep~tados.
Est~dosnor~estipos. Temos que ?quilibrélr,faz.13fcon- Sr.Presid~nte,era.epse o e~~larecimento que,
cessões, .~omo no ~so da~onaFr~l1ca de Manaus, e em nol11e d.a Liderançad9 Governo e dos Líderes dos
ao me~m? temp<> ~ss?gurar quesejamp~e~ervados partidosgoverni~tlls,.go$taria de prestar aOs meus
os interesses de Estados produtores de artigos de in- colegasD!?putados e Deputadas.
forl11ática. Muito obriga9o;

Diaritrdesse desafio, nadamais se espera des- OSR. ARNA~I:l0fARIADESÁ - Sr. Presiden-
ta Casa a ~ão ser o el~vadq espíritopúblico e princi- te, peçqapall;l.v'9~elaordem. ,,'
palmente paciência, .perseverança e ?quilíbrio para ..OSR~~RESIOENTE (João Paulo Cunha) - Tem
chega~mos a bom ~ermona votação dessa mat~ria. V.Exa. a palavra.

A. ref?rl11a .tributária não intere~sa apenas à O SR. ARNALJ:)OFARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
Uniãq;tarTlP()uc() él11atéri~. quediz respeito apenas ordem.S~m revisã? do orador.) Sr. Presidente,
aos interesses dos Estados ou dos Municípios. Ela in- Sras. e 6rs. Parlamentares,. presenciamos nesta se-
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mana algumas situações absurdas. Ontem, assisti
mos à pressa do Governo em editar uma medida pro
visória negativa, como nunca havia acontecido antes,
apenas para revogar uma outra, no afã de que a pauta
fosse desobstruída, com a vã ilusão de que o texto da
reforma tributária atendesse a todos os Estados.

Chegamos à triste conclusão: quando é para ela
borar um texto que prejudicará os trabalhadores em
vias de se aposentarem - refiro-me à contribuição relati
va aos aposentados -, consegue-se fazê-lo, porque os
prejudicados são cidadãos de per si, mas quando se
tem de construir um texto que eventualmente pode pre
judicar este ou aquele Estado, este ou aquele Municí
pio, não se consegue produzir texto algum.

Chegamos ao absurdo e ao desplante de ver al
guns dos que defendem reformas de qualquer manei
ra dizerem que defendemos uma reforma - e falam de
maneira irônica - de velhinhas e viúvas. Essas pesso
as merecem um pouco mais de respeito. Elas foram
tungadas no seu direito, prejudicadas nos seus venci
mentos e são tratadas de forma desrespeitosa e irôni
ca por Parlamentares da base do Governo, que aço
dadamente vêm à tribuna defender essa reforma, no
afã de querer prestar· serviço ao rei todo-poderoso,
esquecendo-se de que este rei também pode ficar nu.

Sr. Presidente, a sede, a volúpia de tentar apro
var a reforma, qualquer que seja, certamente trará de
savenças e desacertos com vários Estados.

Tivemos oportunidade de dizer, na tarde de on
tem, que essa reforma objetiva, basicamente, a pror
rogação da CPMF por mais algum tempo - a partir de
janeiro, ela seria reduzida a 0,08%, mantendo apenas
os efeitos fiscais de avaliação pela Receita Federal-;
da Desvinculação de Receitas da União (DRU), para
que o Governo continue dispondo de 20% do Orça
mento totalmente liberados; e da alíquota de 27,5%
do Imposto de Renda Pessoa Física, que também vi
goraria só até 31 de dezembro deste ano.

Na verdade, repito, o Governo Federal busca a
prorrogação da DRU, da CPMF e da alíquota de
27,5% de Imposto de Renda e não a tão propalada e
esperada reforma tributária, que poderia desonerar a
produção, aumentar a atividade industrial e comercial
e gerar rapidamente empregos. Os empregos são a
grande chaga social vivida por este País.

O Governo conseguiu - e aqui reconhecemos-,
ao respeitar a ortodoxia e ser refém do Fundo Mone
tário Internacional, acertar a macroeconomia, mas a
microeconomiaestá totalmente esgarçada, desespe
rada, levando as pessoas a não saber mais de que
maneira sobreviver.

Constatamos que, para um simples concurso de
gari, no Rio de Janeiro, há milhares de pessoas acor
rendo, algumas delas até com diploma de nível uni
versitário. Milhares de pessoas também buscam as
vagas de coveiro em Londrina e de repositores em su
permercados de São Paulo. °desespero chega aos
níveis sociais mais elevados. Os níveis mais baixos já
estão numa situação extremamente difícil, que só a
reforma tributária poderia resolver. É por isso que es
tamos aqui protestando.

O SR. JOÃO LYRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO LYRA (PTB-AL. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma
retificação. Votei abstenção, mas, na realidade, estou
em obstrução, seguindo orientação do partido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Apesar de não ser possível, fica registrada a posição
política de V.Exa.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
da mesma forma, cometi um engano e acompanho a
orientação do partido.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha.) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste
momento em que V.Exa. preside a Mesa, sendo
V.Exa. defensor permanente da saúde do nosso povo,
e estando no plenário o Líder Aldo Rebelo, o Deputa
do Professor Luizinho e o Líder do PI, Nelson Pelle
grino, eu queria fazer um registro da maior importân
cia para chamar a atenção das Lideranças do Gover
no e dos Parlamentares que integram a Frente Parla
mentar da Saúde para determinado fato.

Estivemos com o Ministro Guido Mantega, que
firmou compromisso referente ao veto do Presidente
Lula na LDO, em relação ao Fundo de Erradicação da
Pobreza. A intenção seria utilizá-lo como acréscimo
ao Orçamento da Saúde. Então, o Ministro se com
prometeu a enviar projeto de lei retificando esse veto.
De fato, o projeto chegou hoje, mas lamentavelmente
não cumpre o que foi acordado. Ao se retificar o veto
em relação ao Fundo, está-se permitindo que a vincu
lação do Fundo seja usada na Saúde. Não acredito
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que duas vinculações possam ser usadas para o
mesmo fim, com a mesma fonte.

A forma como veio o projeto de lei é inconstituci
onal e está retirando 3,5 bilhões de reais da área da
saúde. Precisamos retomar essas negociações. Ou
negociamos ou derrubamos o veto. Caso contrário,
ajuizaremos ação de inconstitucionalidade. Naverda
de, o acordo feito no Ministério do Planejamento não
foi cumprido com o projeto de lei que chegou hoje a
esta Casa.

Era o registro que queria fazer, a fim de chamar
a atenção dos Deputados da Frente Parlamentar da
Saúde para o fato. Sempre há uma tentativa de tirar
dinheiro da área da saúde, que não está nada bem.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O S.R. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infeliz~

mente, vou falar do mesmo tema que o Deputado Ra
fael Guerra: destinação de recursos, só que em rela
ção ao meio ambiente.

Estou preocupado com a CIDE. Ela foi votada
no ano passado. Havia nela determinação para gastar
parte do arrecadado no setor de transporte e outra
parte no de meio ambiente. Essa determinação foi re
tirada do projeto pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que vetou essa parte, a pedido da equipe de
transição. O montante da CIDE passou a ser um fun
do que o Governo pode Usar como quiser. E agora es
tamos vendo que parte está sendo transferida para os
Estados.

O meu apelo é que, na medida provisória da
CIDE, volte a determinação do uso em transporte e
meio ambiente e que, em relação à .parte repassada
para os Estados, exista também o compromisso de se
usar uma parte no transporte e outra no meio ambiente.

A retirada da determinação de uso dos recursos
no setor de meio ambiente não me parece correta,
porque o meio ambiente foi um dos argumentos, na
votação no Congresso, para a aprovação da CIDE.

Então, é necessário, Sr. Presidente, que o Go
verno Federal e os Governadores levem em conta
esse aspecto e utilizem a CIDE como a pensamos ori
ginalmente: umaparte para o transporte e outra para
o meio ambiente, que desapareceu completamente
das atuais fOrmulações.

Obrigado, Sr. Presidente.

11I1

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para Uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, entendo as dificuldades da Mesa nesta sema
na. Muitas coisas estão sendo feitas, no nosso enten
dimento, ao arrepio da Constituição e do Regimento.
Mas tenho o dever, de forma respeitosa, de continuar
defendendo a Constituição - que jurei defender - e o
Regimento.

Hoje, durante a sessão, vários Deputados, inclu
sive eu, levantamos a questão de que o Deputado
que estava em obstrução não poderia usar a palavra.
O Deputado· Inocêncio Oliveira entendeu. que se po
deria usar a palavra, não exigindo sequer a marcação
dapresença com a indicação de obstrução. V.Exa. ao
chegar confirmou que se poderia usar a palavra, bas
tando para isso marcar a presença com a obstrução.

No entanto, existe a Questão de Ordem n°
10.087, de 1998, I~vantada pelo grande Deputado
Gerson Peres, do PPB do Pará, quando o Presidente
desta Casa era o Deputado Michel Temer, do. PMDB
de São Paulo:

"Questiona o uso da palavra por parla
mentar em obstrução no processo de vota
ção de matérias. Argumenta que o partido
que se declara em obstrução está fora do
âmbito da discussão e do encaminhamento
da matéria, exceto o líder."

A decisão, evidentemente, de autoria do Presi
dente Michel Temer foi publicada no Diário da Câma
ra dos Deputados, no dia 30 de abril de 1998, na pági
na n° 10.945, diz:

"Ementa.
Defere a questão de ordem suscitada

pelo Deputado Gerson Peres sobre a
anti-reg/rnentalidade do uso da palavra por
deputadq em obstrução no processo de vo
tação da maü;jria".

Portanto, lenho o dever de continuar levantan
do a questão, até porque V.Exa., na qualidade de
Presidente da Casa, pode, sobretudo esta semana,
reformular a decisão sobre essa questão de ordem,
mas até que a réforrnulação esteja em vigor, os De
putados não podem usar a palavra.

Sr. Presidente, não pretendo duvidar da autori
dade de V.Exa. para tomar uma decisão diferente da
do Deputado Michel Temer, mas há uma decisão em
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vigor. Portanto, peço que se registre a presença como
voto de abstenção, e não de obstrução, de todos os
Deputados que usaram a palavra e, como foram tan
tos, certamente, teremos número regimental para
atingir o quorum.

Entenda VExa. que as Oposições estão sendo
compreensivas, mas não podemos ficar a tarde intei
ra assistindo ao desfile de alguns que, embora não
estivessem participando do processo, continuam fa
zendo discursos os mais diversos possíveis.

Entendo que há dificuldades a vencer neste mo
mento. A Mesa, a base do Governo e nós, da Oposi
ção, estamos vivendo a mesma dificuldade. Épreciso
mantermos a civilidade e o entendimento, mas não
podemos abrir mão dos direitos regimentais, uma
arma da Minoria.

VExa. concorda que esta sessão já dura várias
horas, o que é desgastante para VExa. e para todos
nós. Há horas estamos nesta votação. Seria mais pru
dente suspender a sessão. VExa. tem autoridade
para marcar outra. Marque uma outra sessão. Se qui
ser virar a madrugada, nós a viraremos, mas dê-nos
tempo para jantarmos. Buscar entendimento em tor
no do texto que foi distribuído é insanidade. Nós esta
mos tratando da Constituição brasileira, das regras
constitucionais que estabelecem de que forma as
pessoas pagam os tributos.

Seria razoável, portanto, suspender a sessão,
marcar outra para amanhã, sábado, domingo ou até
mesmo hoje. Não podemos, porém, passar a tarde intei
ra a ouvir discursos de pessoas que estavam ausentes.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
recolher a questão de ordem de V.Exa. e analisá-Ia
com todo o cuidado que o PFL e VExa. merecem e
responder oportunamente.

Sobre as dificuldades da Mesa, não há nenhuma
correspondência com este Presidente. Não tenho ne
nhuma dificuldade, Deputado José Carlos Aleluia. Não
a tive, não a estou tendo e não terei dificuldade em con
vocar e presidir a sessão e, tenho certeza, o Deputado
Inocêncio Oliveira, que me substitui, também não.

Para todas as questões que VExa. levantar com
base no Regimento e na Constituição daremos a po
sição da Mesa, com o direito de VExa. recorrer quan
do achar importante. A decisão também é sempre
com base regimental e constitucional.

Não há nenhuma dificuldade da parte do Presi
dente. Muito pelo contrário, de minha parte, estou
muito tranqüilo diante das posições que este Presi
dente tem tomado, em particular, nos últimos dias,
com referência ao tema em debate na sessão de hoje.

Estou absolutamente tranqüilo e esta noite mais uma
vez vou dormir com o sentimento do dever cumprido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
claro encerrada a votação. Anuncio o resultado:
VOTARAM:
SIM 05
NÃO 134
ABSTENÇÕES 23
TOTAL 162

Em face da ausência de quorum, devido à obs
trução, fica prejudicado o Requerimento de retirada
de pauta da Proposta de Emenda à Constituição n°
41-B/03.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 - REQUERIMENTO
DE HETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 03/09/2003 17:37
Fim Votação: 03/09/2003 19:07
Presidiram a Sessão:
Inocêncio Oliveira - 14:00
Wilson Santos - 14:09
João Paulo Cunha -17:08
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 17:08
Resultado dá Votação
Sim5
Não 134
Abstenção 23
Total da Votação 162
Art.171
Total Quorum 163
Obstrução 144
Orientação
PT - Obstrução
PMDB - Obstrução
PFL- Não
PSDB- Não
PTB - Obstrução
PP - Obstrução
PUPSL - Obstrução
PSB - Obstrução
PPS - Obstrução
PDT -Não
PCdoB - Obstrução
PRONA-Não
PV-Sim
GOV -Não
Partido Bloco Voto
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RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Obstrução
Almir Sá PL PUPSL Abstenção
Dr. Rodolfo Pereira PDT Obstrução
Maria Hélena PMDB Obstrução
Pastor Frankemb~rgen PTB Obstrução
Suely Campos PP Abstenção
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Obstrução
Davi Alcolumbre PDT Não
Eduardo Seabra PTB Obstrução
Janete Capiberibe PSB Obstrução
Valdenor Guedes PP Obstrução
Totál Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Não
José Priante PMDB Obstrução
Josué Bengtson PTB Obstrução·
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Abstenção
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMDB Abstenção
Zé Urna PP Abstenção
Zena.ldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PTB Obstrução
Total Pará: 11

AMAZONAS

Átila Uns PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Obstrução
Francisco Garcia PP Obstrução
Humberto Mic:hiles PL PUPSL Obstrução
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Obstrução
Vanessa Grazziotin PCdoB Obstrução
Total Amazonas: 7

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Obstrução
Casara PSDB Não
Marinha Raupp PMDB Abstenção
Nilton Capixaba PTB Obstrução
Total Rondonia : 4

liDl

ACRE

João Tota PP Obstrução
Perpétua Almeida PCdoB Obstrução
Total Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Eduardo Gomes PSDB Não
Homero Barreto PTB Obstrução
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Obstrução
Pastor Amarildo PSB Não
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

AntonioJoaquim PP Não
César Bandeira PFL Abstenção
Clóvis Fecury PFL Não
Costa Ferreira PFL Abstenção
Dr. Ribamar Alves PSB Obstrução
Gastão Vieira PMDB Obstrução
Neiva Moreira PDT Obstrução
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PL PUPSL Abstenção
Sebastião Madeira PSDB Não
Wagner Lago PDT Não
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Obstrução
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Obstrução
Bismarck Maia PSDB Não
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Obstrução
João Alfredo PT Obstrução
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Obstrução
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Obstrução
Manoel Salviano PSDB Não
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Obstrução
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Obstrução
Total Ceará: 16
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PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Obstrução
Ciro Nogueira PFL Obstrução
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Obstrução
Moraes Souza PMDB Obstrução
Mussa Demes PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Obstrução
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Obstrução
Múcio Sá PTB Obstrução
Nélio Dias PP Obstrução
Ney Lopes PFL Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Lúcia Braga PMN Obstrução
Wilson Santiago PMDB Abstenção
Total Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Fernando Ferro PT Obstrução
Gonzaga Patriota PSB Obstrução
Inocêncio Oliveira PFL Não
José Chaves PTB Obstrução
José Mendonça Bezerra PFL Obstrução
José Múcio Monteiro PTB Obstrução
Luiz Piauhylino PTB Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Paulo Rubem Santiago PT Obstrução
Renildo Calheiros PCdoB Obstrução
Roberto Freire PPS Obstrução
Roberto Magalhães PTB Obstrução
Severino Cavalcanti PP Obstrução
Total Pernambuco: 14

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Lyra PTB Abstenção
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSB Obstrução
Olavo Calheiros PMDB Abstenção
Rogério Teófilo PFL Não
Total Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
João Fontes PT Não
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Obstrução
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Obstrução
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Obstrução
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Obstrução
Paulo Magalhães PFL Não
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Abstenção
Zelinda Novaes PFL Não
Total Bahia: 29

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Obstrução
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mota PL PUPSL Obstrução
César Medeiros PT Obstrução
Cleuber Carneiro PFL Não
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Custódio Mattos PSDB Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Obstrução
Edmar Moreira PL PUPSL Obstrução
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Obstrução
Geraldo Thadeu PPS Abstenção
Gilmar Machado PT Obstrução
Isaías Silvestre PSB Obstrução
Ivo José· PT Obstrução
João Magalhães PTB Obstrução
João Magno PT Obstrução
José Militão PTB Obstrução
Lael Varella PFL Não
Leonardo Mattos PV Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Obstrução
Márcio Reinaldo Moreira PP Abstenção
Mário Heringer PDT Obstrução
Narcio Rodrigues PSDB Não
Osmânio Pereira PTB Obstrução
Paulo Delgado PT Obstrução
Rafael Guerra PSDB Não
ReginaldoLopes PT Obstrução
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP Obstrução
Ronaldo Vasconcellos PTB Obstrução
Saraiva Felipe PMDB Abstenção
Sérgio Miranda PCdoB Obstrução
Silas Brasileiro PMDB Obstrução
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Manato PDT Obstrução
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Obstrução
Almir Moura PL PUPSL Obstrução
André Luiz PMDB Obstrução
Bernardo Ariston PMDB Obstrução
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Abstenção
Deley PV Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Fernando Lopes S.Parto Obstrução

llIU I

Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTS Não
Josias Quintal PMDB Obstrução
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PT Obstrução
Luiz Sérgio PT Obstrução
Moreira Franco PMDB Obstrução
Reinaldo Betão PL PLlPSL Obstrução
Renato Cozzolino PSC Abstenção
Rodrigo Maia PFL Não
Sandro Matos PMDB Obstrução
Total Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Obstrução
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Obstrução
Cláudio Magrão PPS Obstrução
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Obstrução
Dimas Ramalho PPS Obstrução
Dr. Evilásio PSB Obstrução
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Obstrução
ElimarMáximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Iara Bernardi PT Obstrução
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Obstrução
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Obstrução
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Obstrução
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiza Erundina PSB Obstrução
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Abstenção
Milton Monti PL PLlPSL Obstrução
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Neuton Lima PTB Obstrução
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Obstrução
Robson Tuma PFL Não
Rubinelli PT Obstrução
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Obstrução
Vadão Gomes PP Abstenção
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Obstrução
Vanderlei Assis PRONA Não
Walter Feldman PSOB Não
Zulaiê Cobra PSOB Não
Total São Paulo: 46

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Não
Thelma de Oliveira PSOB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Abstenção
Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Não
José Rajão PSOB Obstrução
José Roberto Arruda PFL Não
Osório Adriano PFL Não
Tatico PTB Obstrução
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB Não
Enio Tatico PTB Obstrução
João Campos PSOB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PT Obstrução
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Obstrução
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB Obstrução
Geraldo Resende PPS Obstrução
Murilo Zauith PFL Não
Vander Loubet PT Obstrução
Waldemir Moka PMOB Obstrução
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Não
Alex Canziani PTB Abstenção
André Zacharow POT Não
Assis Miguel do Couto PT Obstrução
Colombo PT Obstrução
Ora. Clair PT Obstrução
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Obstrução
Gustavo Fruet PMOB Obstrução
Hermes Parcianello PMOB Obstrução
Iris Simões PTB Não
José Carlos Martinez PTB Obstrução
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Max Rosenmann PMOB Obstrução
Takayama PMOB Obstrução
Total Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Obstrução
Ivan Ranzolin PP Obstrução
João Matos PMOB Obstrução
Jorge Boeira PT Obstrução
Mauro Passos PT Obstrução
Paulo Afonso PMOB Obstrução
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSOB Não
Vignatti PT Obstrução
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT Sim
Ary Vanazzi PT Obstrução
Augusto Nardes PP Obstrução
Beto Albuquerque PSB Obstrução
Oarcísio Perondi PMOB Obstrução
Francisco Turra PP Não
Kelly Moraes PTB Obstrução
Luciana Genro PT Obstrução
Milton Cardias PTB Obstrução
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Oesconsi PT Obstrução
Pastor Reinaldo PTB Obstrução
Paulo Pimenta PT Obstrução
Pompeo de Mattos POT Abstenção
Total Rio Grande do Sul: 14
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Os Senhores Deputados que tenham proposi-
Apresentação de proposições. ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕE~OS SRS.:

RCP 33/2003

Carlos Nader

Carlos Nadér

Carlos Nader

Carlos Nader

Bernardo Ariston

Carlos Nader

Carlos Nader

Paulo
outros
Carlos Nader

Bernardo Ariston
Or. Hélio

Luiz Alberto

Geraldo Thadeu

_.!\9.!.9!. ~-"_--.__---~;.e~.QP-9.~i~'- ..-----É!!!.~nt~., .. ---_.._. __•__~. ;_ .._~.. _. . .
IIdeu Araujo INC 852/2003 Requer o envio de indicação ao Poder Executivo, por

maio do. Ministério do Planejament9,. Orçamento e
Gestão, sugerindo adoção de providências visando à
instituição da obrigatoriedade, no âmbito dos órgãos da
Administração Pública Federal, da disponibilização em
seus respectivos quadros funcionais, de servidores
capacitados na linguagem dos surdos/mudos,.

Rocha e PEC 150/2003 Acrescenta o Art. 216-A à Constituição Federal, para
destinação de recursos à cultura

PL 1860/2003 Regulamenta a profissão de garçom e dá outras
providências.

PL 1861/2003 Estabelece o funcionamento de hotéis, restaurantes,
bares e similares.

PL 186212003 Dispôe sobre o exercício da profissão de esteticista e
cosmetologista, e dá outras providências.

PL 1863/2003 Altera díspositivosda leín.º 9.711, de 20 de novembro
de 1998, e dá outras providências..

PL 1864/2003 Modifica dispositivos do Oecreto- Lei 0.2 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 e da Lei n.l1 7.210, de 11 de julho de
1984, e dá outras providências.

PL 1865/2003 Modifica dispoSitivo da Lei n.!! de 7.210, de 11 de julho
de 19B4.

PL 1866/2003 Veda 0$ ocupantes de cargos em comissão ou de
as.sessoramento da administração direta, indireta ou
fundacional da União, de celebrarem contratos que
específica, e dá outras providências..

PL 1867/2003 Acrescenta dispositivos aos arts.8!! e 9!l da Lei n.!!
9.394, de ~O de.dezembro de. 199B, que dispõe sobre
as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências.

REQ 113812003 SQlícita a retirada do Projeto de Lei n!l 521, de 2003.
PL 1868/2003 Obrtgaos comerciantes de tintastipo spray ou similares

a ,. mant~r registro sistemático dos compradores das
merCâdorias.

REQ 1139/2003 Solicita instalação de Comissão Externa para apurar
veracidade. dos, fatos ocorridos no Presídio Ary Franco 
Água~anta, Zona Norte, Estado do Rio de Janeiro.
Requer, nos termos do art. 58, § 3e da Constituição
Fed€)ral, e. na forma do art. 35esegs. Do Regimento
Int~rnoda Câmara dos Deputados, a criação de
Comissâe> Parlamentar de Inquérito, destinada apurar,
no Wato de 120 dias (cento e vinte e dias), fatos do
co~~ecim~nto do Congresso Nacional, e .outros
divullJados pela imprensa, contendo denúncias
conqretas a respeito da.8xistãncia de irregularidades
praticada~por membros de Tribunais e Conselhos de
C9nfas ,.. encarregados . do controle externo relativo à
fisp~lização contábil, . financeira, orçamentãria,
ope[acit.>nal e. patrimonial, quanto à laglillidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e ~erúnciade.receitas. de Estadoe/ouMuniclpio(s).

Geddel Vieira Uma AEQ 114012003 RElqger.a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para o dia 7 de outubro, às 10 horas, em

f1I!
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Durval Orlato PL 187212003

Antonio Carlos PL 1871/2003
Biscaia

Bismarck Maia PDC 635/2003

Bismarck Maia PL 1875/2003

Maurício Quintella AEQ 1141/2003
Lessa
Maurício Quintel/a REQ 114212003
Lessa

Colbert Martins PL 1876/2003

Colbert Martins PL 1877/2003

Edson Duarte RIC 750/2003

Geraldo Resende

Geraldo Resende

João Batista

João Batista

João Batista

Lobbe Neto
Joaquim Francisco

Marcos de Jesus

Marcos de Jesus

RIC 745/2003

RIC 746/2003

AIC 747/2003

RI C 748/2003

AIC 749/2003

PL 1869/2003
PL 1870/2003

PL 1873/2003

PL 1874/2003

homenagem aos 15 anos da Assembléia Nacional
Constituinte, que foi presidida pelo Deputado Ulysses
Guimarães.
Solicita informações ao Sr. Presidente do Tribunal de
Contas da União, acerca das providências tomadas pelo
Estado de Mato Grosso do Sul, quanto as decisões do
Tribunal de Contas da União, exaradas em processos
instruídos por auditorias realizadas em convênios do
Ministério da Justiça com o Governo do Estado,
referentes ao Sistema Penitenciário Estadual.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça, acerca
das providências tomadas pelo Estado de Mato Grosso
do Sul, quanto as decisões do Tribunal de Contas da
União, exaradas em processos instruídos por auditorias
realizadas em convênios do Ministério da Justiça com o
Governo do Estado, referentes ao Sistema Penitenciário
Estadual.
Solicita informações à Sra. Ministra de Minas e Energia
a respeito de gastos com publicidade no âmbito da
empresa Petróleo Brasileiro S.A - PETAOBAAS.
Solicita informações ao Sr. Ministro das Comunicações a
respeito de gastos com publicidade no âmbito da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda a
respeito de gastos com publicidade no âmbito do Banco
do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal.
Instituiu o "Dia do Pesquisador Brasileiro".
Dispõe sobre a criação de número telefônico para uso
exclusivo dos Conselhos Tutelares.
Acrescenta parágrafos ao artigo 120 da Lei nl! 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame "Emissões
Otoacústicas Evocadas - EOA", conhecido como "teste
da orelhinha" para todos os recém nascidos no País
Modifica a redação do art. 232 da lei nl! 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Altera a Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, que
"dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e dá outras providências".
Susta a aplicação do dispositivo no art. 91! , Parágrafos
2° e 3Q da Instrução Normativa SRF W 190, de 09 de
agosto de 2002.
Institui os Centros de Ensino Esportivo e dá outras
providências.
Aequer convocação de Sessão Solene em homenagem
aos Atletas dos XIV Jogos Pan-Americanos.
Sugere a concessão da Medalha "Mérito Legislativo
Câmara dos Deputados" ao Embaixador Sérgio Vieira
de Melo.
Dá nova redação ao Art. 159 da Lei nQ 9.503 de
23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Dá nova redação ao Art. 31!, letra "e" da Lei nll 7.116 de
09/08/1983.
Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda, Antonio Palocci,
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Edson Duarte AIC 751/2003

Edson Duarte PL 1878/2003

Edson Duarte PL 1879/2003

Edson Duarte RIC 752/2003

Ronaldo PL 188012003
Vasconcellos

Corauci Sobrinho PL 1881/2003

Davi Alcolumbre PL 188212003

Rubens Otoni INC 853/2003

Paes Landim INC 854/2003

Dr. Rosinha RIC 753/2003

Luiz Carlos Santos RIC 754/2003

Luiz Carlos Santos RIC 755/2003

Luiz Carlos Santos RIC 756/2003

Luiz Carlos Santos RIC 757/2003

Luiz Carlos Santos Rle 758/2003

Luiz Carlos Santos RIC 75912003

José Carlos PEG 151/2003
Martinez

Luiz Carlos Santos RIC 760/2003

Luiz Carlos Santos RIC 761/2003

111111

informações sobre ações de fiscalização para o
cumprimento da MP 113, relativas à soja transgênica.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, sobre
denúncia de bioterrorismo praticado em território
nacional.
Autoriza as emissoras educativas estatais a
transmitirem. sem custos, eventos esportivos de
interesse nacional.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação na
Internet da relação de proprietários e diretores das
empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
e dá outras providências
Solicita ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto
Amaral, informações da CTNBio sobre projeto HIV-NET
026 de vacina transgênica para HIV.
Proíbe a comercialização, no território nacional, de
tabaco e seus derivados em padarias, supermercados e
estabelecimentos congêneres
Altera a redação de. artigo que especifica da Lei n!!
8112/90 e dá providências correlatas.
Institui a data de 22. de agosto, como sendo o Dia
Nacional do Pesquisador Brasileiro.
Sugere a adoção de medidas que viabilizem a acesso
da região Centro Oeste a portos no Oceano Pacífico.
Sugere a criação da Universidade Federal Rural do Vale
do Gurguéia, por transformação da Escola Técnica
Federal deBom Jesus, Estado do Piauí.
Solicita informação ao Ministro da Saúde sobre
contaminação de alimentos por agrotóxicos.
SoHcita; informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério das Cidades.
Soliçita .. informações relativas á situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério de Minas e Energia.
Solicita. informações relativas à situação dos recursos
rumanos utilizados pelo Ministério do Meio Ambiente.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Fazenda,
SoliCita informações relativas à situação dos recursos
huma~()S utilizados pela Secretaria Especial dos Direitos
I-iumanos da Presidência da República.
Solicita. informações. relat;vasá situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Justiça.
Dá no"a redação ao § 1!! do art... 27, ao caput do art. 28,
ao inciso I do art. 29. ao parágrafo único do art. 44, ao §
11l cJo art. 46 e a.oart. 82 da Constituição Federal para
determinar a coincidência das eleições e a duração de
cinco anos dos mandatos para os cargos eletivos, no
âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
Solicita.. informações relativas à situação dos· recursos
humal"l.o~ •utilizados pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Soliçita informa.ções relativas à situação dos recursos
humanQsutilizados pelo Ministério dos·Transportes.
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Luiz Carlos Santos Rle 763/2003

Luiz Carlos Santos Rle 764/2003

Luiz Carlos Santos RrC765/2003

Luiz Carlos Santos RIC 766/2003

Luiz Carlos Santos RIC 767/2003

Luiz Carlos Santos RIC 768/2003

Luiz Carlos Santos RIC 769/2003

Luiz Carlos Santos RIC 76212003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pela Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres, órgão integrante da Presidência da
República.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Integração
Nacional.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pela Secretaria Geral da Presidência
da República.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Saúde.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República.
Solicita informações relativas à situação dos recurSos
humanos utilizados pelo Ministério da Defesa.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pela Secretaria de Comunicação de
Governo e Gestão Estratégica· da Presidência da
República.

Luiz Carlos Santos RIC 770/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

Luiz Carlos Santos RIC 771/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Educação.

Luiz Carlos Santos RIC 772/2003 Solicita informações refativas à situação dos recursos
humanos utilizados pela Secretaria Especial do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da
Presidência da República.

Luiz Carlos Santos RIC 773/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pela Controladoria-Geral da União.

Luiz Carlos Santos RIC 774/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Assistência e
Promoção Social.

Luiz Carlos Santos Rle 775/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.

Luiz Carlos Santos RIC 776/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Previdência
Social.

Milton Cardias PEC 152/2003 Dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 7 9 da
Constituição Federal, a fim de permitir o trabalho a partir
de quatorze anos para o caso de o adolescente
necessitar custear seus estudos.

Luiz Carlos Santos RIC 777/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério da Cultura.

Luiz Carlos Santos RIC 778/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Ministério do Turismo.

Luiz Carlos Santos RIC 779/2003 Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo Gabinete Civil da Presidência
da República.

------- - ---- --- ---- - - ------- ------
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Leonardo Mattos

Luiz Carlos Santos

Luiz Carlos· Santos

Luiz Carlos Santos

Luiz Carlos Santos

Luiz Carlos Santos

Luiz Carlos Santos

Luiz Carlos Santos

Luiz Carlos Santos

Feu Rosa
Mauricio Ral'lds
Augusto Nardes

Daniel Almeida

Walter Pinheiro

Walter Pinheiro

Walter Pinheiro

Eduardo Paes
Eduardo Paes
João Batista

Colombo
_çarlo~Nader

Srs. Líderes

Srs. Líderes

PL 188312003

RIC 780/2003

RIC 781/2003

RIC 782/2003

RIC 783/2003

Rte 78412003

RIC 785/2003

RIC 786/2003

Rle 787/2003

REQ 114312003
PEC 153/2003
PEC 154/2003

REQ 1144/2003

Pl 188412003

PL 1885/2003

PL 1886/2003

PL 188712003
REQ 1145/2003
RIC 78812003

PL 1888/2003
PL 1889/2003

REQ 1148/2003

REQ 1149/2003

Dispõe. sobre . critérios para ingresso em
estabelecimentos federais de ensino médio e superior
de pessoas portad()ras de necessidades especiais.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizad9s.peto Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Com~rcio Exterior.
Solicita informações relativas à situação dos recursos
humanos utilizados pelo .Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da RePlÍblica..
Solicita. info~mações relativas á situação dos recursos
human9s utilizados. pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestao.
Solicita . informações relativas. à situação dos recurso.s
humanos utilizados .. pe[~ .. , Secretaria. .Especial.. de
Aqüicultura e pesca.6rgâo integrante da Presidência da
República.. . .. . .... . ."
SoHcitainformações relativas à situação .dos .recursos
h~manos utilizados pelo Ministério das Comunicações.
Solicita .• informações relativas .à. siWação dos recursos
hUrnanqs utilizados pelo Ministério das Relações
Exteriores.
Sbíicitainformaçães relativas à sitvaçãodo$. recurSos
hu~~nos utilizados pelo .Ministério deSégurança
AUmentar e Combate à Fome.
Solicita informações relatiyas à. situaçâodos recursos
humanos utilizados pelo Ministério do Esporte.
Aequerimento
Alt~ra o art. 132 da Constituição' Federal
Altera o Sistema Tributário Nacional é dá outras
providências.
Requer na. forma .. regimental. a criação de Comissão
Externa com a finalidade qe.acompanhar·o processo de
r)ego9iação s()bre os aumentos da tarifa de· transportes
na cidade do·Salvador e.a crise estabelecida na cidade
em clecorrênçía desse ato.
Dispõe a utifizaçãoda tecnologiaGPS na prevenção de
assaltos a Veiculos de transporte rodoviário de
passageiros.
Altera a redação do inciso /I do art. 129 da lei n° 8.213,
de 24 de junho de 1991, que "Dispãesobreos Planos
de Benefícios da Previdência Social" e dá outras
providêrjt;ias.
Suspende o processo de execução dos contratos de
financiamento celebrados a partir de 1986, no âmbito do
Sistema. Financeiro da Habitaçâ?
Qiscipli~a o acesso aos cargos. em comissão.
Solicila a retirada do Projeto de Lei nll 1854 de 2003.
Solici.ta. informações ao Sr.. Ministro Chefe da Secretaria
de Comunicação do Governo e Gestão Estrat!3gica da
PrEjsjdê~cla da República a. respeito de gastos com
pUbli9idade no âmbito da Secretaria. seus Órgãos da
Adm.ini~tração Direta e Indireta, suas Agências,
EmPresas e Autarquias.
AcreffcEj disposição no Art. 46 da Lei Oll 9.610/98
Modifica disoositivo do Decreto-Lei n.S! .5.452, de 1º de
maibde 1943.
Requer urgência art. 155 para apreciação do PL
1.568/03
Requer .urgência art. 155 para apreciação do PL
350/1999
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VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
antes lembrando que será convocada Sessão Extra
ordinária dentro de instantes, para continuação da vo
tação da Proposta de Emenda à Constituição n°
41-B/03. Em conseqüência, fica prejudicado o seguin
te Requerimento:

Senhor Presidente, requeiro a V.Exa
, nos termos

do § 1°do art. 67 do Regimento Interno, que seja con
vocada Sessão Extraordinária para votação da PEC
41-8/2003, a ser realizada nesta data, após o término
desta Sessão Ordinária.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL; e Antonio Car
los Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ
Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin pedoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

ACRE

Júnior Betão PPS
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Neiva Moreira PDT
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSDB
Léo Alcântara PSDB
Total de Ceará: 3

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Osvaldo Coelho PFL
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Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros pedoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Coriolano.Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Total de Bahia: 13

MINAS GERAIS

Cabo Julio PSB
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
João Magalhães PTB
João Magno PT
Leonardo Mattos PV
Márcio Reinaldo Moreira PP
Narcio Rodrigues PSDB
Rafael Guerra PSDB

l!mJ.r II'll:lllli

Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Saraiva Felipe PMOB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 18

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Carlos Santana PT
Deley PV
Itamar Serpa PSDB
Josias Quintal PMOB
Juíza Denise Frossard PSDB
Lindberg Farias PT
Moreira Franco PMDB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PMDB
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP
Dr. Evilásio PSB
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
José Eduardo Cardozo PT
Luiz Carlos Santos PFL
Marcos Abramo PFL
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 9

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Total de Distrito Federal: 3
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GOIÁS

Barbosa Neto PMOB
Enio Tatico PTB
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Alex Canziani PTB
Colombo PT
Ora. Clair PT
Gustavo Fruet PMOB
Hermes Parcianello PMOB
José Carlos Martinez PTB
Takayama PMOB
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMOB
João Matos PMOB
Jorge Boeira PT
Paulo Bauer PFL
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Oarcísio Perondi PMOB
Pompeo de Mattos POT
Total de Rio Grande do Sul: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMOB
Jader Barbalho PMOB
Nicias Ribeiro PSOB
Raimundo Santos PLPUPSL
Total de Pará: 4

ACRE

João Correia PMOB
Total de Acre: 1

MARANHÃO

João Castelo PSOB
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PSOB
Rommel Feijó PSOB
Total de Ceará: 2

PIAuí

Paes Landim PFL
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMOB
Lavoisier Maia PSB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Miguel Arraes PSB
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Caldas PLPUPSL
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Jackson Barreto PTB
Total de Sergipe: 1

BAHIA

João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
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Josias Gomes PT
Pedro Irujo PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total dé Bahia: 5
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Luiz Bittencourt PMDB
Pedro Chaves PMDB
Total de Goiás: 5

PARANÁ
MINAS GERAIS

Herculano Anghinetti PP
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Maria do Carrno tara PT
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PLPUPSL
Elaine Costa PTB
Francisco Dornelles PP
Leonardo Picciani PMDB
Maria Lucia PMDB
Roberto Jefferson PTB
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Edna Macedo PTB
Gilberto Kassab PFL
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Marcelo Ortiz PV
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMDB
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Ricardo Izar PTB
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo: 12

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP

11111

José Borba PMDB
José Janene PP
Moacir Micheletto PMDB
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Veda Crusiu$ PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 7

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira; dia 3,às 19h20min, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Votação

-1-
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO .N° 41-B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n.o 41-A, de 2003, que alte
ra o Sistema Tributário Nacional e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela admissibilidade,
com emendas, contra os votos dos deputados Edu
ardo Paes e Mendonça Prado (Relator: Deputado
Osmar Serraglio); e da Comissão Especial pela ad
missibilidade das emendas apresentadas, exceto
as de nOs 115 e 182 e, no mérito, pela aprovação
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das de nOs 18,129,135,166,171,216,226,385 e
434; pela aprovação parcial das de nOs 5,9,14,19,
20,27,29,35,40,41,42,43,52,58,62,65,72,74,
77,78,84,85,89,92,97,100,101,105,109,124,
126, 133, 137, 139, 141, 143, 144, 148, 159, 160,
162, 165, 167, 168,169, 174, 178, 179, 180, 195,
204,206,208,210,217,219,220,222,224,227,
228,229,230,232,233,234,236,237,241,242,
244,245,247,248,251,253,256,257,258,264,
274,277,281,282,286,301,303,306,308,309,
312,316,317,343,344,346,363,365,369,371,
376,380,381,382,383,391,394,395,398,399,
401, 406, 415, 419, 437, 438, 444, 449 e 465; pela
aprovação desta, pela aprovação parcial da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 464, de 2001,

apensada; com substitutivo; e pela inadmissibilida
de das emendas de nso 115 e 182; e pela rejeição
das demais emendas apresentadas e da Proposta
de Emenda à Constituição n.° 13, de 2003, apensa
da, contra os votos dos deputados Antônio Carlos
Magalhães Neto, Gerson Gabrielli, José Roberto
Arruda, Machado, Mussa Demes, Pauderney Aveli
no, Antonio Cambraia, Júlio Semeghini, Walter
Feldman, Anivaldo Vale e Eduardo Paes. (Relator:
Dep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de Emenda à
Constituição nOs. 464-A, de 2001 e 13, de 2003.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 7
minutos.)

Ata da 1668 Sessão, Extraordinária,
Noturna, em 3 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente;
Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

ÀS 19 HORAS E 20 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PUPSL
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL PUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL PUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁPT
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
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WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 17

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL PUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdeB
Total de Amazonas: 8

RONDONIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PUPSL
Total de Rondonia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdeB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÂTIAABREU PFL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7
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MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PFL
DR.HIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PL PUPSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PL PUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 22

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁPPS
JÚLIO CESAR PFL

m:r
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MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdeB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
MÚCIO SÁ PTB
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PLlPSL
WELLlNGTON ROBERTO PL PUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PL PUPSL
MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdeB

ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdeB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOÃO LEÃO PL PUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
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JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL PUPSL
CARLOS WILUAN PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB

EDMAR MOREIRA PL PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZPMDB
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVOJOSÉPT

JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ MllITÃO PTB
JOSÉ SANTANÁDE VASCONCELLOS PL PUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
UNCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLo SIQUEIRA PMDB

nllfi

MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PUPSL
MÁRIO HERINGER por
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAELGUERRAPSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SAI1AIVA FEL.IPEPMPB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDlOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 51

eSpíRito SANTO

FEU ROSA PP
IRINV LOPES PT

JOSÉ CARLOS ELIAS PTB

MANATO PDT

MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB

NEUCIMAR FRAGA PL PUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB

ALMIR MOURA PL PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOSBISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
BISPO RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
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DELEY PV
DR. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES S.PART.
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MOREIRA FRANCO PMDB

NELSON BORNIER PMDB

PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB

ALDO REBELO PCdeB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA

ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PL PUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP

CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdeB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT

LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT

LUIZA ERUNDINA PSB

MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL PUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42271

VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 64

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WElINTON FAGUNDES PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ RAJÃO PSDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHAPT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICOPTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL PUPSL
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS

JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL PUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP

DA. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL

GIACOBO PL PUPSL

GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB

JOSÉ BORBA PMDB

JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉJANENE PP

LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB

NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PL PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 30

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATIl PP
JORGE BOEIRA PT
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LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNAITIPT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PREITO PT
ALCEUCOLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB

CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYXLORENZONIPFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCH I· PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MAITOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 26

11- LEITURA DA ATA

O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2° Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leiturado expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do inciso 11 e § 10 do art. 34 do Regi
mento Interno, esta Presidência decide constituir Co
missão Especial destinada a proferir parecer ao Pro
jeto de Lei Complementar n° 76, de 2003, do Poder
Executivo, que "institui, na forma do art. 43 da Consti
tuição, a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, estabelece a sua composição,
natureza jurídica, objetivos, área de competência e
instrumentos de ação",·e

Resolve:

I - designar, para compô-la, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;

1/- convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação e· eleição,
a realizar-se no dia 4 de setembro, amanhã,
quinta-feira, às 9h30min, no Plenário 11 do
Anexo 11.

Brasília, 3 de setembro de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PLP 76/03.
Autor: PODER EXECUTIVO

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 486 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.

Titulares
Fátima Bezerra
José·Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

PT

Suplentes
João Alfredo

Josias Gomes
Luiz Alberto

Maurício Rands
Simplício Mário

Terezinha Fernandes
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PFL PDT
Titulares
André de Paula
Fábio Souto
Josê Carlos Aleluia
Luiz Carreira
RodrigoMaia

SlIplentes
5 vagas

Titular
Álvaro Dias

Titular
Renildo Calheiros

PCdoB

Suplente
Wagner Lago

Suplente
Inácio Arruda

PPS

PSB

PTB

PMDB Suplente
Vanderlei Assis

PRONA
Titular
Elimar Máximo Damasceno

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pi
nheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas fazer
um breve registro nesta sessão.

Desde segunda-feira Salvador tem convivido
com uma manifestação comandada pelos estudantes
secundaristas daquela cidade. De forma ordeira 
como inclusive reconheceu o Poder Público local, por
intermédio do Prefeito Antonio Imbassahy -, eles se
posicionaram contra o reajuste das tarifas de transpor
te coletivo, que passaram para R$1 ,50. A manifesta
ção começou na segunda-feira e prossegue até hoje.

Lamentavelmente fomos pegos de surpresa por
alguns.veículos de comunicação, que acusam o Po
der local de certa conivência com aquele movimento
pacífico. Isso porque eles esperavam uma ação polici
ai contra os estudantes.

As negociações entre os estudantes e o Poder
local estão sendo feitas desde ontem. Todos estão
empenhados em encontrar uma alternativa para a
questão. Os estudantes não apenas reivindicam a re
dução do preço das passagens, mas também o paga
mento de·meia passagem aos sábados, domingos e
feriados, assim como ocorre quando vão aos cinemas
e teatros. Não são eles estudantes em todas as cire

cunstâncias? Estudante é estudante o tempo inteiro,
não apenas quando vai à escola.

Portanto, a tese da meia passagem para o estu
dante no sistema de transporte coletivo é compreen
sível. A maioria não tem renda. Parabenizo os estu
dantes de Salvador pela luta.

Gostaria dedizertarnbém que sentimos muito a
morte de um aluno, atropelado hoje durante um inci
dente ocorrido com o transporte coletivo. Esse trágico

Suplentes
2 vagas

Suplente
Leônidas Cristino

Suplente
lnaldo Leitão

Sandro Mabel

Suplentes
Eliseu Moura

Enivaldo Ribeiro
Zê Lima

Suplentes
Átila Lira

Gonzaga Mota
João Castelo; e 1 vaga

Suplentes
2 vagas

Suplentes
Carlos Eduardo Cadoca

Mauro Lopes
Moraes Souza

Zé Gerardo

PP

PL

PSDB

Titulares
Fernando Diniz
MarCelino Fraga
Mauro Benevides

Sandra Rosado

Titulares
Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Titulares
Benedito de Lira

Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

Titulares
Armando Monteiro
José Múcio Monteiro

Titulares
Jaime Martins
Roberto Pessoa

Titulares
Eduardo Campos
Maurício Quintella Lessa

Titular
B. Sá.
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acontecimento não deve, de forma alguma, manchar
o pacífico movimento daqueles alunos. É óbvio que
sentimos muito aquela morte, mas acreditamos que
haverá de fato uma negociação com o Poder local.

Fui informado hoje pela nobre Deputada Alice
Portugal de que o nobre Deputado Daniel Almeida
apresentou pedido ao Presidente João Paulo Cunha
para que uma comissão externa possa acompanhar
os desdobramentos das negociações na cidade de
Salvador, o que para nós é urgente.

Sr. Presidente, deixo registrada essa arrojada
manifestação dos alunos de Salvador, que buscam
tratamento digno, condizente com a condição de es
tudante. Eles merecem ter seus direitos respeitados.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve polêmica
na sessão anterior quanto à questão de ordem levan
tada pelo nobre Deputado José Carlos Aleluia. Na
ocasião, fiz uma contradita. Talvez S.Exa. tenha fica
do triste pela decisão da Presidência - por meio de
VExa., Deputado Inocêncio Oliveira - no sentido de
dar razão ao meu posicionamento.

O nobre Deputado José Carlos Aleluia, com
base em documentação da Câmara dos Deputados,
apresentou questão de ordem levantada pelo ex-De
putado Gerson Peres no dia 29 de abril de 1998.

Realmente, aquela questão de ordem existe.
Para que não paire dúvida sobre a decisão correta de
VExa., Sr. Presidente, é preciso lembrar que no dia
29 de abril de 1998 não existia o painel eletrônico, que
só foi inaugurado no dia 4 de novembro de 1998. Isso
permite novo instrumento, o regimental.

Neste exato momento em que precisamos de
número na Casa para abrir a sessão, somente pode
usar a palavra o Parlamentar que tiver marcado pre
sença. Uma vez que a marcou, com base no Regi
mento Interno, pode obstruir a votação e indiscutivel
mente usar a palavra.

Parabenizo VExa., Sr. Presidente, pela posição
correta. Não há dúvida quanto a isso. Faltou apenas
este detalhe importante, mas muito fundamental:
quando a questão de ordem foi levantada, não tínha
mos ainda inaugurado o painel eletrônico na Câmara
dos Deputados.

Aproveito para convocar os Deputados da base
do Governo ao plenário para registro de presença. Te
mos de começar a discutir a matéria.

Obrigado.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT-MG.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, na sessão anterior, por descuido, não marquei pre
sença, mas o faço agora.

Obrigada.
A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ape
nas um esclarecimento. O Deputado Luiz Sérgio dis
se que passaríamos então à discussão da matéria.
Foi reaberta a discussão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não.
S.Exa. convocou os Parlamentares para virem ao ple
nário, a fim de que, atingido o quorum regimental, ini
ciemos a discussão da matéria.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Voltaremos a dis
cuti-Ia? Que bom, Sr. Presidente! Até porque não co
nhecemos até agora a nova emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Alguns Parlamentares falaram 4 vezes; outros, ne
nhuma. Não é possível.

O Presidente João Paulo Cunha, antes de sair,
pediu-me que seguisse a lista de inscritos. O sistema
é presidencialista, quem manda é S.Exa. Vou seguir
rigorosamente a determinação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar ação de
cisiva do Ministro Humberto Costa. Amigo do Acre,
S.Exa. esteve naquele Estado, discutiu com a socie
dade e tem encaminhado um conjunto de ações no
Ministério Saúde que dignificam a sua administração.

Temos presenciado a tentativa de um setor da
sociedade, ferido em seus direitos, de desacreditar o
Ministro Humberto Costa. Mas hoje, nesta Casa, hou
ve uma grande manifestação de solidariedade a
S.Exa. Deste plenário, em nome do povo acreano,



principal problema tributário no Brasil está rela
cionado ao fato de que a tributação recai essencial
mente sobre o consumo e não sobre a propriedade e
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quero juntar-me a todos aqueles que são solidários a tadura militar, banida do País pela luta e pelo sangue
ele, por tudo o que tem feito pelo nosso Estado. de milhares de homens e mulheres.

Enganam-se os que pensam que, ao criticar o Mi- Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. poresta opor-
nistro Humberto Costa, o enfraquecem. Ao contrário, tunidade.
S.Exa. sai ainda mais fortalecido, porque a bancada do O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
PT e a base aliada apóiam suas ações à frente do Mi- Presidência, considerando o número de Pariamenta-
nistério. O próprio Presidente Lula é solidário a ele. res inscritospara falar, informa que concederá a cada

Portanto, Ministro, continue o trabalho que vem orador 2 minutos para o seu pronunciamento.
desenvolvendo, porque o povo brasileiro aprova o de- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
sempenho de V.Exa. Concedo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão
O SR. ARY VANAZZI (PT-RS. Sem revisão do do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

orador.) - Sr. Presidente, faz umas 3 horas que espero registro com satisfação, em meu nome e em nome do
para fazer um registro de extrema importância para este colega Deputado Cezar Schirmer, do PMDB gaúcho,
Parlamento e também para a sociedade civil brasileira. que a Diretoria do DNIT homologou o processo licita-

Fiquei estarrecido com o que acorreu ontem em tório para restauração da BR-287, rodovia que parte
Curitiba, quando o Movimento Nacional de Luta pela de Santa Maria, no coração do Estado, em direção à
Moradia foi tratado de forma hámuitotempo não vista. fronteira oeste.

Setentae seis famílias que ocupavam um prédio Considerada a pior rodovia do Rio Grande do
de propriedade de um banco privado foram retiradas Sul, foi motivo de audiência com o Governador Ger-
do loca'! e acabaram. acampando em uma área da mano Rigotto e com oPresidente Lula. Jamais foi res-
Prefeitura Municipal de Curitiba, uma vez que não ti- taurada. Agora que completa 25 anos há planos para
veram acesso a habitação. Ontem, a Prefeitura deter- sua total recuperação.
minou que fosse feita a reintegração de posse, ainda O Governo anunciou o·Programa de Recupera-
que sero mandado judicial, e a Guarda Municipal fez o ção e Manutenção das.Rodovias Federais, que num
maiorespanóamentodahistória da cidade. Maisde 6 primeiro momento contemplará 1.500 quilômetros de
pessof:\s estão na UTI, entre elas o coordenador do estradas no Rio Grande do Sul, 13 trechos de rodovi-
Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Ele teve as federais - especialmente essa, reivindicação anti-
afundamento de crânio e o maxilar foi quebrado. Seu ga da nossa região. Por meio da mobilização da co-
estado é crítico. munidade, conseguimOS sensibilizar o Ministro

N~o houve negociação com as famílias nem Anderson Adauto e o Presidente Lula. Foi autorizada
qualquer tentativa de. encontrar alternativas. O pior, a.licitaç~o, que hoje !astá sendo homologada. Espera-
Sr.. Pr~sid13nte, é que a Guarda Municipal permanece mos ver em poucos dias iniciada a obra.· É umagran-
armada à portado hospital, protegendo não sei quem de notícia para o nosso Estado.
- nemnadita.dura militar essa situação existia. Foi um Muito obrigad(>.
a.to deViolênciae de repressão contra cidadãos que A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Sem revi-
lutam porquestões sociais. Há muitos anos não vía - são daoradora.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
mos iss?noPaís. dos, desejo registrar nos Anais da Casa minha decla-

Muitos aqui se alvoroçam ao fazer discursos em ração de voto contrário à reforma tributária, por diver-
defesa ·dos trabalhadores. Em vários momentos há sos motivos, em que pesem os pequenos avanços
debatésa.calOrados no Poder Legislativo. que possam estar contidos no projeto. Afinal de con-

Faz:émos esta denúncia aos membros da Casa, tas, nem conhecemos o relatório final.
à CasaCivil, ao Ministério da Justiça. Esperamos que Começo porprotestar contra a forma atabalhoa-
providênclasgejam tomadas, A Guarda Municipal de da com que o GoVerno coloca em votação matéria tão
Curitiba., ~o ponto de vista policial, não tem prerrogati- importante como o relatório que agora vamos conhe-
vas pa~a ~tu~r dessa forma. cer e que nem sequer teremos oportunidade de deba-

Faço este comunicado. para que possamos re- ter ampla.mente,jáque a discussão foi encerrada on-
fletir sobre o assunto. e fazer uma contestação vee- tem.
mente contra essa prática, contra o Prefeito de Curiti
ba, que tem o arde dem?crático, mas na verdade re
prime os movimentos, como se fazia na época da di-



DECLARAÇÃO DE VOTO SOBRE
A REFORMA TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE
REFERE A ORADORA

Meu voto é não à esta reforma tributária. Em pri
meiro lugar, por que ela não toca no tema essencial
da tributação no Brasil. Pela omisão perpetua a brutal
injustiça fiscal que reina em nosso país. O peso da
carga tributária no país se dá essencialmente sobre o
consumo e não sobre a riqueza e a propriedade. Isto
significa que quem consome tudo o que recebe (os
que ganham menos) paga muito mais imposto do que
os que conseguem acumular riqueza e propriedade.
O trabalho publicado pela FENAFISCO - Federação
Nacional do Fisco Estadual - em janeiro deste ano é
categórico ao mostrar os dados que ilustram este e
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a renda. Portanto, as pessoas que têm salário baixo e outros problemas do nosso sistema tributário. De-
consomem tudo o que ganham pagam muito mais im- monstra que quem paga imposto no Brasil são os tra-
postos do que aquelas que acumulam riquezas e pro- balhadores, sobretudo os mais pobres. E estes não
priedades. A reforma tributária passa ao largo desse são beneficiários dos impostos arrecadados pois os
item fundamental. Além disso, contém 2 péssimos serviços públicos estão cada vez mais sucateados.
elementos. A DRU, mecanismo instituído por Fernan- Inverter esta lógica deve ser o eixo de qualquer refor-
do Henrique Cardoso, que o PT combateu, serve uni- ma tributáría que busque reverter a injustiça social no
camente para desviar recursos da seguridade social Brasil. Esta proposta que votamos hoje, passa muito
e realoGá-los no superávit primário para pagamento longe desta necessidade. Há muito se faia de reforma
dos juros da dívida. Somente neste semestre o Brasil tributária no Brasil. Entretanto, com certeza, existem
pagou, em juros da dívida, 52 vezes o orçamento do visões opostas sobre que tipo de reforma énecessá-
Fome Zero. Esse escândalo será perpetuado e apro- ria. Os empresários queixam-se da alta carga tributá-
fundado com a atual política econômica e a prorroga- ria, quando na verdade são os trabalhadores que pa-
ção da DRU. gamo Este parlamento nunca votou nada que mexa

No Governo anterior, um Deputado petista foi nesta inversão de valores. Desde 1998 várias mudan-
punido pela bancada do partido por ter votado a favor ças já ocorreram na legislação tributária mas todas
da CPMF. E agora, certamente, nosso voto contra a elas tiveram unicamente o objetivo de promover um
reforma tributária também será utilizado no processo brutal ajuste fiscal, para que o governo tivesse condi-
que levará à nossa expulsão do PI. Temos a cons- ções de atingir suas altas metas de superávit primá-
ciência tranqüila, pois estamos sendo coerentes com rio. Esta reforma tem exatamente o mesmb objetivo:
o que pregamos. Não podemos compactuar com uma Prorrogar a DRU até 2007, mecanismo criado
reforma tributária que mantém a injustiça fiscal no por FHC para desviar 20% das verbas constitucional-
País, tributando os assalariados e os pobres, deixan- mente vinculadas à áreas sociais para compor o su-
do os ricos com as mãos livres para acumular riqueza perávit primário, e que terminaria neste ano. E a
e propriedade. Não podemos compactuar com uma transformação da CPMF em permanente, um imposto
reforma que prorroga a DRU, retirando dinheiro da sa- injusto, sem progressividade e que tributa tanto o tra-
úde e alocando-o para pagamento dos juros da dívi- balho como lucro igualmente. Tudo isso contraria o
da. Não podemos compactuar também com a CPMF, que o PT defendia antes de ser governo. No caso da
tributo extremamente injusto, porque não tem pro- CPMF, a bancada petista chegou a punir um deputa-
gressividade alguma etributa igualmente o salário e o do que votou a favor, durante o governo FHC. Estas
lucro, o baixo salário e a alta renda. duas razões, mais a omissão no que diz respeito a in-

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que faça constar justiça tributária de cobrar mais dos mais pobres, são
nos Anais a minha declaração de voto contrário à re- suficientes para votar contra.
forma tributária. Além disso, todos os aspectos progressivos que

estavam inseridos na proposta inicial foram abando
nadas pelo governo ao longo da negociação. É o caso
da facilitação para regulamentar o imposto sobre as
grandes fortunas, que volta à estaca zero.

Por fim, não poderia deixar de emitir uma opinião
sobre esta disputa entre governo federal por um lado e
Estados e municípios por outro. E absolutamente legí
tima a luta dos entes federados por mais verbas. E pre
ciso, entretanto, lembrar que os mesmos partidos que
hoje reivindicam mais verbas para seus prefeitos e go
vernadores, ainda no primeiro mandato de FHC, fize
ram a renegociação das dívidas dos Estados e cerca
de 180 municípios, obrigando o repasse de 13% da re
ceita líquida para a União. Este acordo, na época de
nunciado pelo PT, está estrangulando os Estados e
municípios, ainda mais em um ambiente recessivo
como o que o governo empurra o país. O mais grave é
que este dinheiro, arrecadado pelo governo federal,
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serve exclusivamente para compor o superávit primá- dar o País. Foi por isso que o povo elegeu o compa-
rio e pagar os juros da dívida. nheiro Lula para Presidente da República.

Portanto, não há saída para os Estados, municí- Talvez V.Exa. não tenha lido o programa do
pios ou para a União, sem romper com a atual política companheiro Lula. Na hora de se eleger, ninguém o
econômica. O cobertor é. curto. O orçamento de 2004 lê, mas chegar aqui e querer posélr de esquerda é fá-
prevê R$ 5,3.bilhpes. em programas de transferência cil. Então, alie.se ao PFL, ao PSDB, que ficaram 8
de renda. para os mais pobres e R$ 42 bilhões em anos arrastando essa reforma. O atual Governador do
transferência de rendél para os mais ricos, especifica- Estado de V.Exa..era o Relator desta proposta. S.Exa.
mente os banqueiros credores da dívida. Não há re- chegou a entregá-Ia ao então Presidente Fernando
forma tributária que resolva este problema. Henrique Cardoso, que não quis votar; a suabancada

São sábias as palavras dos economista Celso também não. Ninguém quis fazer reform~ alguma.
Furtado. Até.mesmo para conseguir uma renegocia- Então, parabénsaV.Exa..,Deputada. Como diz
ção com o FMlem melhores condições, é preciso um velho ditado, os extremos se encontram.
uma moratória da dívida. A.SRA.LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,

Foram R$ 89,2 bilhões nestes primeiros 6 me- quero direito de resposta. Fui largamente citada.
ses de go~ernoLulél para pagar juros~ o equivalente a O SR..PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
52 orçamentosdo FOme Zero. E precisoparar com V.Exa. foi citada nodebate. Não voudar-Ihe a palavra.
esta sélngria. Partindo daí é que será possível resol- Precisamos aprender que esta é.a Casa do debate.
ver odramadosEst~dos e municípios que estão im- Não foi feitaagressão alguma a V.Exa. Não vou con-
pedidos de fazerpolíticas sociais.. Eépressuposto bá- ceder-lhe Çi palavra.
sico p~ra resolver os probl(3mas dos trabalhadores, O SR. COSTA FERREIRA (PFL-MA. Pronuncia

~a:n~ee:rfbZi!:~:t~~t:~Nu~~sp~~~res e mais forte- o seguinte discur~.)- Sr. President<3' Sras. e SIS. De
putados,todos sabemda luta que desenvolvo pelorneu

Luciana Genro PT/RS Estado,° Maranhão. Uma das batalbas por vencer é a
O SR. OEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Sem revi- da instalação dÇi Jl?finariade petróleo em solo mara-

são dó orador.) --' Sr. Presidente, a esta altura do nhense. O projet()é yiável,consigerando~se as vanta-
campeonato, estamos cansados. gens natur~i~ e de infra-?strutura di~poníveisno Mara-

Admira-me o fato.dealguns Deputados estarem nhão, o qUeirradi~lrié:ld?senvolvim(3nto concomitante às
há 8 anos nesta Casa e não terem feito esta reforma. Regiões Norte.(3N~rpeste, ?xtensivo a todo oPaís.
E agora vêmcomo discurso -rio instante em que es- As consi~erElç<5es contidas nEi NotaTécnica n°
távamos obstruindo a votação -de que desejam vo- 27/200~,do f'v1inistérioda§Minas e Energia, errlrespos-
tar. Essas mesmas pessoas estão incriminando nos· ta à Indicação n° 17(2()(X3' gUl? ~myiei pori~termédio
so Ministro da Saúde. São os defensores dos mes- desta Ca~,~oincentivadoras por arrolarem caracte-
mos interesses. Quem está nos assistindo imagina rísticascontidasnavocaç&onaturaldoMaranhão.
que esses Deputados têm algum compromisso. A Nota.Técnicél confirma. a necessidade de am-

Ouvi algunsLíderes dizerem que estavam com pliaro parque internoderefino p()r ~stimar um "déficit
pena das"elhinha$, dos velhinhos edas viúvas. Ago- na oferta intemadederivtl(jospara 201(J'.Conside-
ra querem arrasar com eles. Fiquei das 1Oh às 15h na rando o pouco tempo, o programa de expansão deve
Liderança do Governo. Lá fechamos acordo para vo- ter execuç~oiminente.
tar. Foi o t(3mpo de perC<)rrer o corredor e chegar ao A loçalizaçã~,. ponto vital, também ressalta as
plenário para tudo desandar. vantagens do Mélranhão. Eladeve favorecer o desen-

Quando oUço a Deputada Luciana Genro, do volvimentod() wojeto cOm maior taxa de retorno, mai-
PT, dizer que votacontra a reforma, também fico de- or margem de r~fino, men()r custo de instalação e po-
cepcionado.Ela.estáse aliancjo ao pessoal que não sição eqüidistanteem relação a outros mercados, in-
defende os trabalhadores, que não sustenta a mesma clusive alternativos.
posição dê S:Exa. O Mar~mh~? situa-s~ entre as Regiões Norte e

Deput~daLuciana Genro, indiretamente, V.Exa. Nordeste e man~ém pr()ximidade c()m as importantes
tambérrl d~fende 0F mesmos interesses, porque não rotas marítimas de petroleiros do ~aribe edaAmérica
tem c()rage.rrlde votarafavor da reforma. Em todos os do Norte, além~epoder ?onectar;-se ao continente
seus disc~rso~lV.Exa. se refere ao FML Que FMI coi- africano. em linha .Jeta.lmplementam es$t3.s vanta-
sa nenhuma! Temos de fazer uma reforma para mu- gens fartura no abastecimento de água, energia elé-
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trica e o Porto do Itaqui, que, graças à sua grande pro
fundidade natural, está apto a receber navios degran
de tonelagem e calado, sem a necessidade de reali
zação de qualquer obra adicional, em uma das mais
privilegiadas situações portuárias do Brasil e de todo
o mundo. Vantagens que se sobrepõem a possíveis
sobretaxas de outra ordem,

As condições possíveis à realização do projeto
foram estabelecidas a partir da lei que regulamenta
as atividades da indústria petrolífera nacional. A flexi
bilização do monopólio permite a outras empresas,
além da PETROBRAS, explorar as atividades petrolí
feras no Brasil e atrair capitais privados para atuarem
nesse importante setor de nossa economia, contribu
indo para a geração de empregos e riquezas do País,
em especial de nossa sofrida Região Nordeste.

A Região Nordeste possui unicamente a Refina
ria Landulfo Alves, na Bahia, para realizar o abasteci
mento de derivados de petróleo de todo o seu territó
rio. Já o centro-sul do País conta com cerca de uma
dezena de refinarias, que têm continuamente passa
do por processos de modernização e melhoria, visan
do a ampliar sua capacidade de refino.

Desconsiderar investimento no Nordeste em
função da visão imediata que o mercado do Sul e do
Sudeste apresentam é insistir no equívoco de subes
timar o potencial que a região apresenta. A instalação
de refinaria de petróleo no Maranhão, ponto privilegi
ado de rotas marítimas importantes e porto de padrão
internacional, capaz de atender as Regiões Norte e
Nordeste, indica perspicácia e confiança no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, enquanto travamos, nesta
Casa, uma verdadeira guerra contra o Governo do PT
e seus aliados, para coibir e minorar os prejuízos que
a população terá com a aprovação das versões origi
nais das reformas da Previdência e tributária encami
nhadas pelo Presidente da República e apoiadas por
sua base governista - composta principalmente por
partidos como o PT, PCdoB e PSTU - em nossas ci
dades e Estados, eles pregam o contrário.

Esses partidos que estão rasgando a Constituição
Federal, no caso, por exemplo, dos direitos adquiridos
em relação às aposentadorias e pensões; que querem
retirar das minguadas pensões uma contribuição; que
querem aumentar a carga tributária de toda a popula
ção e paralisar, ainda mais, a atividade econômica do
País, aumentado os já altíssimos índices de desempre
go, resolveram orquestrar e manipular os mais inocen-

tes, usando-os de forma marginal para provocar tumul
tos nos lugares, cidades e Estados onde suas bases de
apoio foram à pique, em função da falta de coerência
entre os discursos que os levaram ao Poder e as medi
das tomadas depois das eleições.

É o caso, Sr. Presidente, do ocorrido ontem em
Salvador, na Capital baiana, onde esses partidos polí
ticos, PT, PCdoB e PSTU, usaram os estudantes
como "massa de manobra", para insurgirem-se contra
a ordem pública, provocando grandes congestiona
mentos e não permitindo que a frota de transporte ur
bano exercesse sua obrigação de conduzir a popula
ção no seu direito livre de ir e vir.

Segundo os líderes e liderados, a insurreição foi
motivada devido ao reajuste no preço das passagens
de R$1,30 (um real e trinta centavos) para R$1,50
(um real e cinqüenta centavos).

Esse reajuste levou em conta o aumento dos sa
lários dos profissionais, recentemente concedido, as
altas do dólar frente ao real, que provocaram constan
tes reajustes nos combustíveis, a inflação acumulada,
que reajusta itens básicos para o transporte urbano,
como pneus, peças, serviços, etc. E, mesmo assim, o
preço da passagem urbana em Salvador ainda é um
dos menores do País.

Não estou aqui defendendo os empresários do
setor de transporte coletivo, nem tampouco reagindo
contra a manifestação popular legítima. Apenas não
concordo com a forma e afeição da manifestação. Po
demos e devemos opinar, criticar e até não aceitar as
imposições, mas devemos contrapô-Ias dentro da or
dem para não perdermos o direito.

Sr. Presidente, dentro da ótica usada pelo PT,
PCdoB e PSTU nesse episódio com a juventude sote
ropolitana, e, se formos seguir esse malfadado exem
plo, deveríamos aceitar a liderança desses partidos,
ocupar as ruas, tumultuar, ferir a ordem pública e de
negrir a imagem dos governantes com palavras de or
dem de baixo calão, como foi conduzido ontem. Em
Brasília, esses líderes estão retirando direitos adquiri
dos, criando impostas, taxas, contribuições, aumen
tando alíquotas de impostos e mantendo altas taxas
de juros, paralisando o País, gerando desemprego,
apoiando até invasões. Isso tudo contra a Nação. Na
cidade, no Estado onde a população depositou neles
a confiança fazem, ou melhor, pregam o contrário.
Será que já estamos em período eleitoral novamen
te? As eleições municipais só serão o ano que vem, e
até lá é preciso trabalhar com eficácia, se quiserem o
apoio popular. Manifestações desordenadas e fora da
legalidade não resultarão em votos.
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Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para galhães, do Secretário do Desenvolvimento Urbano,
registrar que hoje é o dia dedicado ao repórter foto- Dr. Roberto Moussallem, dos Deputados Estaduais
gráfico. Tarcísio Pimenta, Eliana Boaventura e Luiz Argolo,

Os repórteres fotográficos sãoprofissionais que participar da inauguração das novas praças João Ney
registram imagens com recurso de uma máquina foto- e. Padre Lúcio Ornellas, construídas pela Companhia
gráfica. Elas servem para ilustrarum texto jornalístico, de Desenvolvimento Urbano (CONDER), num investi-
ou para a criação de uma história à volta da imagem. mento de R$147 mil. O Governador fez a entrega à

Para que o rE?pórter fotográfico possa desempe- população de 2 pequenas agroindústrias - uma de
nhar a contento sua misSão de registro, é preciso que doces caseiros e outra de laticínios - voltadas para a
ele esteja em sintonia com o jornalista, a fim de bus- produção comunitária auto-sustentável. Os equipa-
car o melhor ângulo, a melhor fotografia. mentos irão beneficiar pequenos produtores da re-

Na maioria das vezes o repórter fotográfico tira gião com empregos diretos e indiretos, promovendo o
inúmeras fotos para utilizar apenas uma. escoamento da produção e a geração de renda.

Esses profissionais do registro histórico, muitas O Prefeito de Santanópolis, Sr. Paulo Ribeiro,
vezes, colocam suas vidas em risco extremo para poder recebeu a comitiva do Governador ao lado de Prefei-
fotocopiar o acontecimento. Nas guerras, conflitos, ma- tos e lideranças de toda a região, como o Prefeito
nifestações, festas, comemorações, sejam quais forem José Ronaldo, de Feira de Santana.
os fatos, lá estarão os repórteres fotográficos. Para o Prefeito Paulo Ribeiro "as obras entre-

Sua vida fica, muitas vezes, por um piscar de gues pelo Governador são extremamente importan-
olhos, ou melhor, de lente, haja Visto o ocorrido com o tes para o Município, que tem na agropecuária sua
repórter fotográfiGo Luiz Antõnioda Costa, o La Cos- principal atividade".
ta, da revista Época, que cobria a invasão dos Sr. Presidente, além das obras inauguradas, o
sem-teto, no terreno da Volkswagem, em São Bernar- Governador Paulo Souto ant.mciou, na nova praça, a
do do Campo, no Grande ABC paulista, quando foi autorização dada à EMBASA - Empresa Baiana de
baleado e morto. Águas e Saneamento - para ampliar o. sistema de

Sr. Presidente,. este dia de dedicação ao repór- abastecimento de água no Município. "fodas os povo-
ter fotográfico, julgo que devemos dedicá-lo ao Sr. La ados e distritos de Santanópolis. passarão a contar
Costa, morto no exercício de suaprofisSão, como tan- com o benefício daágua encanada", assegurou o Go-
tos outros colegas, que vão às guerras, conflitos, etc. vernador.

Ao n:~gistrar, nos Anais da Casa, a.homenagem O Senador Antonio Carlos Magalhães, como
aos repórteres .. fotográficos, quero parabenizá-los e sempre bastante ovacionado pela população, obser-
dizer que, como homem de rádio que sou, posso re- vou que "são obrâs como essas, inauguradas pelo
produzir uma cena narrando os fatos, mas o fotógrafo Governador, que estão promovendo o desenvolvi-
só terá suahistóÍ"Ía se conseguir registrá-Ia em suas mento da Bahia".
lentes. Portanto, a todo$- 0$ meus cumprimentos? Segundo o Prefeito, "as unidades de produção,

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. A localizadas na zona rural à beirado asfalto e a poucos
preocupação do Governadorda Bahia, Dr. Paulo Sou- quilômetros da sede, serão administradas pela Asso-
to, emlevarpara pequ~nosMunicípios do Estado a in~ ciação de Moradoresevâo produzir para apropria co-
clusão social e.econômica,. fazendocom que as pes- munidade".
soas s.e ca~~citem parêl gerf'lr renda, o conduziram, As unidades de produção de Santanópolis inte-
na última sexta-feira, a$antanópolis. gram o Programa Ações de. Geração de Renda e

O Município fica a 144 quilômetros da Capital Enfrentamento à P()breza - Comunidade Produtiva,
baiana, comurnapop~lação de.?erca de 8.865 habi- coordenado pela Secretaria do Trabalho e AçãoSoci-
tantes,tendo c~moprincipal ativi<:lade econômica a ai, com recursos da Secretaria de Estado da Assis-
agropecuária. Um dos 100 .Mupicfpios mais pobres do tência Social, vinculada ao Governo Federal. O pro-
Estado conta.com vári<>s programas de assistência e grama tem o seu foco na auto-sustentação, com o in-
desen\j'olyimento, COm()~ Faz Cipadão, Saúde da Fa- cremento da qualificação e ênfase noempreendedo-
mília, Bolsa-Renda, Bolsa'-Escola, Vale'-Gás, Fome rismo. Além de Sarltanópolis, o Comunidade Produti-
Zero e outros. va beneficia outros 22 Municípios.

Privilegiado pelo convite do Governador, pude, Sr. Presidente, ao encerrar mais este registro,
em suacompanhiae do Senador Antonio Carlos Ma- agradeço ao Governador Paulo Souto e sua equipe,

111'.
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em nome da população interiorana, que a cada dia re
cebe do Governo do Estado o apoio, os empreendi
mentos, os empregos, a renda e a dignidade, a verda
deira cidadania.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
tratar de outro tema. O Título IV, Capítulo I, da Consti
tuição Federal, dispõe sobre a organização do Poder
Legislativo. Os arts. 44 a 51 versam sobre o Congres
so Nacional, que é constituído pela Câmara dos De
putados e pelo Senado Federal. Nos arts. 48 e 49 es
tão elencadas as atribuições do Congresso Nacional
e de seus membros, cabendo aos congressistas dis
por sobre todas as matérias de competência da
União.

O Deputado Federal no ato de posse declara:
"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição,
observar as leis, promover o bem geral do povo brasi
leiro e sustentar a uniãq a integridade e a indepen
dência do Brasir.

Trago à pauta, neste momento, esta parte do
Regimento Interno, porque na última quarta-feira
(27/8), esta honrada tribuna, que deve ser usada, se
gundo os preceitos constitucionais citados, para dis
por sobre todas as matérias afetas à União, para o
bem geral do povo brasileiro, para sua sustentação,
integridade e independência do País, para a constru
ção de leis que beneficiem nosso povo, foi ocupada
por um Parlamentar - talvez desconhecendo a impor
tância desta Casa e desta tribuna, em meio às discus
sões de uma emenda à Constituição Federal que
mexe, interfere e influi na vida de todos os cidadãos
brasileiros - para atacar de forma falaciosa e infame a
cidade de Santa Bárbara, no Estado da Bahia. São
mais de 18 mil habitantes que tocam suas vidas inde
pendentes, que enfrentam suas dificuldades diárias
com dignidade e amor a sua terra. Foram aqui ataca
dos e menosprezados por um Parlamentar que, no
mínimo, deve respeito a esse povo, já que naquela co
munidade lutadora, trabalhadora e decente há 172
habitantes, dentre os seus 18 mil, que lhe empresta
ram a confiança, ajudando-o a ocupar uma cadeira
nesta Casa.

Sr. Presidente, devemos nos ater aqui à solução
dos grandes problemas nacionais: a fome, a miséria,
o desemprego, a violência e tantos outros males,
como a estagnação da economia brasileira, a alta
taxa de juros praticada no País, a injusta distribuição
de rendas, enfim, graves e grandes problemas que
assolam toda nossa população.

O nobre colega baiano, membro do partido do Go
verno, que durante os últimos 20 anos afirmou ser o úni
co em condições de comandar o País, que me perdoe,

mas nossa missão aqui é defender o Brasil, sobretu
do a Bahia e seu povo, que nos colocaram aqui.

Santa Bárbara, nobre colega, é uma terra aben
çoada. Não foi usada ainda para as encenações das
grandes obras de Jorge Amado, um baiano que hon
rou e honra sua terra e seu povo, mas atributos não
lhe faltam.

Santa Bárbara, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não é um grotão, como foi chamado pelo in
feliz e ingrato Parlamentar em seu discurso.

Lá nasci, cresci e iniciei minha vida pública. Com
a confiança dos meus conterrâneos, ocupei o honro
so cargo de Prefeito Municipal. Foi com o apoio im
prescindível daquele povo que ocupei uma cadeira na
Assembléia Legislativa e, da mesma forma, fui condu
zido a esta Casa.

Santa Bárbara e sua população não se dobram a
coronéis ou generais, seu povo escolhe seus represen
tantes democraticamente. Se tem preterido forasteiros
oportunistas é porque prefere confiar em quem conhece.

O atual Prefeito, longe de ser um coronel ou um
déspota, é um homem que merece o respeito e a con
sideração do seu povo. Aliás, para este Parlamentar
não existe homem mais perfeito que ele. Sigo seus
ensinamentos e seus passos, pois além de ser seu
admirador, sou seu filho, e pai como ele são poucos.

Como administrador e homem público, quem
deve julgá-lo é a população barbarense, déspota ou
coronel, ou homem probo e responsável.

Sr. Presidente, para defender um Vereador de
Santa Bárbara, que estava usando o Programa Fome
Zero do Governo Federal como se dele fosse, usur
pando de seu poder, usando a fome e a miséria da po
pulação para lograr êxito pessoal, esse Parlamentar
acabou trazendo à discussão a utilização dos progra
mas sociais como produtoseleitoreiros.

O processo de cassação desse Vereador foi
acatado por unanimidade pela Câmara de Vereadoc

res, a denúncia de utilização do Programa Fome Zero
pelo Vereador foi assinada por todas as associações
sociais da cidade.

Portanto, este é mais um problema que aqui de
vemos enfrentar, qual seja: a utilização dos progra
mas sociais como eleitoreiros, como moeda para o lo
gro do voto. Devemos ser eleitos por nossas idéias,
programas e projetos e não pela troca de favores.
Combater a fome e a miséria é nossa obrigação, não
é um favor.

Muito Obrigado.
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O SR. ZICO BRONZEADO (PT-AC. Sem revi- ras, o despejo de pessoas em 22 áreas, onde aproxi-
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer 2 madamEmte 5 mil famílias seriam expulsas das terras
registros. que ocupavam - famílias que estão há 3, 4 anos pro-

Primeiramente, quero parabenizar o Sindicato duzindo. Mas com as negociações, somente uma
dos Jornalistas do Acre pela realização, amanhã, do área foi despejada, e as famílias tiveram que deixar as
Seminário sobre Jorl)alismo Sustentável, um dos ma- terras.
iores do Brasil,. no Seringal Ca~hoeira.<Estarão pre- É bem provável que amanhã a imprensa nacio-
sentes jornalistas brasileiros e do mundo inteiro. nal noticie que uma rodovia estadual foi obstruída

A outra questão diz respeito a urna brincadeira pelo g€ldo dos fazendeiros no Estado do Pará, que es-
que ouvi da Oposição. Num sistema presidencialista, tão dizendo que querem mostrar para o Brasil que
democrático, o 00verno - seja ele Municipal,.Estadu- quem prOduz são eles. Éverdade que produzem, mas
alou Federal,... é que nomeia as pessoas para preen- historicamente sempre receberam grandes financia-
chimento dos cargos públicos. A Oposição pensaque mentos da SUDAM, do Bancoda Amazônia, do Ban-
ainda~stá no Governopara fazer iSl:jo. Ou oPresiden- codo Brasil e, emmuitos casos, dinheiro das Prefeitu-
te.Lulafaza nom~ação, com os partidos qu~ o ajuda- ras, que é desviadoe. investido emcompras de fazen-
ram a ganhar a eleição, ou oscargosvão ficar vagos, das, comoest~ acontecendo, por exemplo, no Municí-
ou. Vamos ter de deixar essa tarefa par~. o PFL, o pio de Eldorado do Carajás.
PSDBou os que .fazem oposição ao Governo. Aliás, Tenho certeza deque adireção 90 INCRA da-
quem fazloteam~nto de .for~aerrada são o Governa- quele Estado nãoperrnitirá que aquelas 5 mil famílias
dor deBrasília e~lgumaspessoas que o seguem. sejam çlespejadasdasterras. Creio que esse órgão

0, Presiçlente Lula temtodo direito de nomear encontrará umasolução parafazer uma reforma agrá-
os ocupantes de ~argosde comissã() comobemen - ria pacífica noPará.
tender, com ospetistas, com os aliados. D~fendernos O SR. FRANCISCOTURRA(PP-RS. Sem revi-
também que sejam nomeadas pessoas quetêm com- são doorador.)- Sr., Presidente, vou tratar de um as-
petência. suntomuito importante.~or isso, peço.a V.Exa. que

~ostaria dediz~r a!nda que a CPlprqpestapelo me concedr umpouco mais de tempo. Como disse, o
SenadorArthurVirgíliodeveri~.terporobjetivo investi- tema é relevante.
gar os.8 aros do GovernoF~rnando Henrique Cardo- Temos aqllh·para a felicidade do.Brasil, uma
so e de seu partido, que praticaram tantos desman- bancada que apóia oagronegócio. Quando o Ministro
dos. da Agricultura, Pecuária.6 Abastecimento - o excep-

Era este o meu registro, Sr. Presidente. donal, flAinistroHoberto Rodrigues - anunciou o Plano
Muito obrigado. Agrícola 2003/2004:, nós vil:>ramoscorn o volume de
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA .Sem revisão do recursos disponíveis"comas linhas oferecidas. Esta-

orador.) - Sr. Presidente, Sras.eSrs. Deputados, no mos torcendo para AueS.Exa. tenha êxito, porque as-
Estado do Pará, n~ste momento, uma rodovia estadu- sim oBrasil sairávencedor. Mas estamos alarmados.
811 está interditada ,pelos ..Iatifundiários da região de Passados algunsmeses,vemos que não está efetiva-
Eldorado do Carajás e CurionópoIis. mente .•• ocorr~ndo . aquilo que foi anunciado. O

Trâta-sede um fato interessante, Srs. Deputa- MODERFROTA, com liberações escassas e linhas de
dos. N~ passado, quando movimentos sociais faziam financiamento alongo prazo, n~oestárcontecendo
manifestações e,às ve~es,interrompiam por algumas devido il má vontade dos bancos, especialmente dos
horas uma rodovia, havia aquela reclamação na im- privados,
prensa do Estado. Como eles não t~m geflte para fa- É lamentável, Sr. Presidente, que nãose enten-
zer a obstrução da rodovia, colocaram os bois na es- da que este País el:jtásendo salvopeloagronegócio.
trada. Aproximadamente mil ca~~ças de gado estão Ontem foi publicrdanqjornal O Estado~e S. Paulo a
interditando a rodoviatlesde ont13m.·Oslatifundiários seguint13 man~ete: "Caixa preta do financiamento
dizem que nãotêrn horapara ~cabar.A população de agrícola do Brasil".
Eldorado êo Carajás,deÇuriohópolis e de Parauape- Como podem os bancos se sobrepor aos inte-
bas nãote~ como chegar a Marabá. resses. da Naç&o, .sonegar financiamentos.que são

A Superintendên?ia doINGRj1.,juntamente com custeados pelo Erário? Isso é muito triste! Queremos
o Governodo Estado,com muita habilidade e capaci- queo fluxo sejanorrnal, que a nossa agricultura se
dade, conseguiu evitar, pelomenos por algumas ho- desenvolva e que o agronegócío brasileiro continue
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prosperando. Não podemos ficar reféns de interesses
de alguns. Basta ver o lucro dos bancos. Por exemplo,
o Banco Central do Brasil teve 24 bilhões de reais de
lucro. É um absurdo! Perde o produtor, perde o País.

Muito obrigado.
O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero manifestar mi
nha irrestrita e inarredável solidariedade à gestão do
Ministro Humberto Costa à frente da Pasta da Saúde.

V.Exa. e todos aqui sabem que não se bate em
Ministro fraco. O Ministro Humberto Costa tem colo
cado os princípios que norteiam a implantação do
Sistema Único de Saúde, que é derivado de amplas
conferências de saúde nos anos 80 - universalidade,
democratização, integralidade do serviço e, principal
mente, a possibilidade de amplo acesso das popula
ções de baixa renda ao SUS -, em confronto com os
interesses localizados aqui e ali, que iniciam um pro
cesso de crítica desabrida ao Ministro, mas que não
resistem a nenhuma avaliação do desempenho da
Pasta e do conjunto de ações que S.Exa. já tomou
desde que assumiu o Ministério da Saúde em nosso
Governo.

Quero manifestar esse apoio, esse aplauso à
gestão do Ministro da Saúde e lamentar que ainda se
acolha esse tipo de crítica leviana e transforme dificul
dades circunstanciais - que são naturais na gestão
pública - em crises políticas.

O Ministro é forte, tem o apoio do Governo, do
Presidente da República e, principalmente, de gesto
res da Saúde no Brasil. A população está vendo o que
estamos enfrentando: uma cronicidade dos proble
mas nesse setor, que começam a ter uma luz mais
ampla no horizonte com a gestão do Ministro Hum
berto Costa na Pasta da Saúde.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero cumprimentar a minha cidade, Uberlândia,
que no último domingo completou 115 anos.

Sr. Presidente, precisamos começar a caminhar
pelo interior do País para conhecê-lo. Gostaria que to
dos refletissem sobre a questão.

Uberlândia é ainda uma cidade nova, mas tem
crescido bastante e procurado dar a sua contribuição
para o desenvolvimento do País. A nossa cidade rece
beu, há menos de um mês, a visita do Ministro do Tra
balho, Jaques Wagner.

Quero enaltecer o esforço dos empreendedores
de Uberlândia. O Grupo Algar, há um mês, fez o lan
çamento do seu novo call center, contratando 1.313

trabalhadores com carteira assinada - entre eles,
pela primeira vez, 800 jovens.

Em Uberlândia, o setor de couro cresce cada
vez mais. No mês de outubro será instalada na cida
de a empresa Braspel, que vai inaugurar uma nova
unidade no Município de Itumbiara, em Goiás, geran
do 1.200 empregos diretos e cerca de 3.000 empre
gos indiretos.

Queremos deixar registrado que o interior do
Brasil trabalha, cresce, e a nossa cidade vem procu
rando dar a sua contribuição.

Sr. Presidente, gostaríamos de solicitar ao
IBGE que comece a fazer pesquisa e levantamento
de dados sobre emprego e renda no interior do Brasil.
Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
se restringe apenas às 10 macrorregiões, às regiões
metropolitanas, não levando em conta o importante
crescimento que o interior vem dando ao País.

Cumprimento Uberlândia e todos os seus em
preendedores que têm trabalhado para o crescimento
do Brasil.

Está sendo realizada em nossa cidade a 40a

Exposição Agropecuária, que contou, na sua abertu
ra, com a presença do Ministro Roberto Rodrigues.
Nos próximos 10 dias, mais de 100 mil pessoas esta
rão participando dessa exposição, que vai gerar mais
de 40 milhões de reais em negócios agropecuários.

Portanto, nossa saudação ao interior do Brasil,
que muito contribui para o progresso deste País.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, já atingimos o quorum e há uma matéria a ser
votada.

Solicito a V.Exa. que procedamos ao encami
nhamento da matéria, conforme estabelece o art. 82,
§ 2°, do Regimento Interno, que diz:

"Art. 82 .
§ 2° Havendo matéria a ser votada e

número legal para deliberar, proceder-se-á
imediatamente à votação, interrompendo-se
o orador que estiver na tribuna".

Aliás, não há orador na tribuna, e eu interrom
po meu pronunciamento logo agora. Portanto, V.Exa.
pode começar o encaminhamento da matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - - não entendo por que não 24 de junho, seria mais
Esta Presidência avisa a V.Exa., Deputado José Car- apropriado.
los Aleluia, que o Presidente João Paulo Cunha - Não podemos, no momento em que os valores
S.Exa. passou pela Mesa e voltaráem instantes - to- morais cada vez mais vão por terra, contribuir dessa
mou uma decisão. Como se trata de emenda constitu- maneira para a criação deturpada de nossos jovens.
cional, necessitando portanto do quorum qualificado Assim sendo, apelo aos nossos colegas no sen-
de 308 Srs. Deputados para que seja apreciada, esta tido de que apóiem minha proposta.
Mesa não vai revogar a decisão. O quorum permane- Muito obrigado. (Palmas.)
ce: 308 Srs. Deputados. O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi-

Aproveito a oportunidade para solicitar aos Srs. são do orador.) - Sr. Presidente, no sentido contrário,
Parlamentares presentes nas diferentes dependênci- parabenizo a Deputada Laura Carneiro por sua inicia-
as da Casa que se dirijam imediatamente ao plenário tiva, que torna pública a realidade de milhões de pes-
para que possamos atingir o quorum regimental e dar soas. Há, talvez, os que querem manter a clandestini-
início à votação. dade e se esconder, ou não permitir uma convivência

No momento em que chegarmos ao quorum de tranqüila de respeito às suas opções.
308 Deputados- V.Exa. pode cobrar desta Presidên- A iniciativa.da Deputada Laura Carneiro é res-
cia, Deputado José Carlos Aleluia -, daremos início peitável e reconhece a realidade de vastacomunida-
imediatamente à votação da matéria. de que faz parte do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Sem re-
dente, quando votamos a reforma da Previdência, visão do orador.) - Sr.• Presidente, Parlamentares da
matéria passada, él Mesa tomou decisão oposta à de Bahia - Alice Portugal, Nelson Pellegrino, Colbert
agora:inicióu a disCUssão da matéria sem a presença Martins, Edson Duarte.e eu -, encaminhamos reque-
dos 308 Deputados. rimento.à Mesa solicitandO a constituição de Comis-

Nesta semana, a Mesa está se moldando aos são Externa para acompanhar os acontecimentos em
interesses do Executivo. Tenho, por questão de justi- Salvador.
ça, de registrar esse fato. Quando a Mesa age de for- Todos sabemos que há 5 dias, Salvador, que
ma imparcial, eu reconheço. Hoje, não. tem 2,5 milhões de habitantes, encontra-se paralisa-

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No- da. As escolas, o transporte, o comércio, tudo parou.
bre Deputado José Carlos Aleluia, respeito a posição Milhares de jovens ocuparam as ruas em busca de
de VEXa. A Mesa entende que está agindo correta- um espaço democrático para negociar reivindicações
mente. Trata-se de matéria vencida. legítimas e justas: querem ter acesso·ao transporte

O .SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - coletivo também aos sábados e domingos, já que a
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro. tarifa é diferenciada durante a semana, e assento no

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Sem revi- Conselho Municipalde Transporte, para discutir políti-
são do orador.) ~ Sr. Presidente, esta semana, em ca- cas públicas em relação ao setor da Capital.
ráter terminativo, as Comissões da Casa aprovaram Hoje, à tarde,ojovemMarcos Chaves de J.esus
projetode lei de autoria daDeputada Laura Carneiro, morreu vítima de acidente ocasionado pelas manifes-
do Rio deJaneiro, que institui o Dia Nacional do Orgu- tações. Esta Casa não pode ficar alheia ao processo.
lho Gay e da Consciência Homossexual, a ser come- Não há administração, não hácomando,mas, sim, in-
morado em 28 de junho, anualmente. tolerância ao espaço democrático brasileiro. Qual-

Estoucolherido assinaturas, de acordo com o quer Governo ternobrigação de ouvir a sociedade,
Regimento lriterno, para que esse projeto chegue ao negociar com ela.
plenário. Solicitamos 8 instalação imediata de Comissão

Além da justificativa regimental, fundamento Externa para acompanhar os acontecimentos em
meu recurso também com base em que o Plenário, Salvador, a fim de garantir ambiente de negociação,
como um todo, é que deve decidir se nossas crianças restabelecimento da ordem na cidade,atendimento
e adolescentes pOdem crescer direcionados para a às justas reivindicações dájuventude, que, felizmen-
visão de que ser gay ou homossexual é motivo de or- te, ocupa as ruas a procurado espaço que a demo-
gulho para si e para seus pais. cracia lhe oferece. Os Governantes devem garantir o

O Plenário é quem deve decidir, ou, daqui a pou- exercício da livre expressão do povo brasileiro.
co, será instituído feriado nacional no dia 28 de junho Era o que tinha a di;zer.
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O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, resolveram solicitar ao Exmo. Sr. Presidente da Repú-
peço a palavra pela ordem. blica, Luiz Inácio Lula daSilva, que instaure imediata-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem mente comissão especial independente para apurar
V.Exa. a palavra. as causas e circunstâncias que provocaram o referido

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela or- acidente, atuando paralela e autonomamente à Co-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo missão de Investigação.
justificar que estou em obstrução, junto com o meu Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
partido. contestar o que, agora há pouco, disse o Deputado

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Devanir Ribeiro sobre o voto da companheira Luciana
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lobbe Neto. Genro à reforma tributária - e me somo às críticas da

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão Deputada - de que nós votaríamos com o PFL. Diria
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, hoje ao Deputado Devanir Ribeiro que ele votou a reforma
foi instalada a Frente Parlamentar de Educação. previdenciária junto com o PFL de ACM, com o PMDB

Na Comissão de Educação, de que sou de Jader Barbalho, com o PTB de Roberto Jefferson,
Vice-Presidente, conversamos, durante semanas, com o PP de Maluf. Portanto, o Deputado Devanir Ri-
com o Mihistro Guido Mantega, a quem reivindica- beiro é que se uniu à Direita para, o que é pior, votar
mos, junto à ANDIFES, recursos necessários para as contra os trabalhadores.
universidades federais. Vários reitores estão preocu- Esta reforma tributária será prejudicial aos tra-
pados com a manutenção das universidades. balhadores, que continuam sendo arrochados tanto

S.Exa. nos informou que seriam liberados, ain- no consumo quanto no Imposto de Renda. Ela atende
da esta semana, em caráter de urgência, recursos aos interesses dos banqueiros, do grande capital fi-
para os pequenos gastos das universidade. No entan- nanceiro, mesmo dando algumas migalhas aos traba-
to, hoje, na reunião da Frente Parlamentar de Educa- Ihadores.
ção, o Secretário Executivo da ANDIFES nos disse Solidarizo-me com a companheira Luciana
que até agora não houve retorno do Ministério do Pla- Genro. Vamos nos unir e votar contra essa reforma.
nejamento. Chamo a atenção dos companheiros para um

Solicitamos à Casa que, por intermédio da Pre- fato que venho apontando desde o início do Governo
sidência, faça essa reivindicação, para que as univer- Lula. A ex-Deputada Conceição Tavares, que esteve
sidades públicas federais recebam os recursos ne- reunida conosco no Rio de Janeiro, defende a mora-
cessários para viagem de pesquisadores, giz para as tória da dívida externa. Isso mostra claramente que a
aulas e outras pendências. política econômica atualmente implementada está le-

Estamos ficando cansados. É muito discurso, vando o País à recessão, à ampliação do desempre-
mas, na prática, não se avança e não se destinam re- go, e não há outra alternativa ao Brasil senão romper
cursos para a educação. com o Fundo Monetário Internacional e os banquei-

Essa é uma preocupação da nossa bancada, da ros. Essa política econômica levou o País a pagar 82
Comissão de Educação e da Frente Parlamentar de bilhões de reais de juros da dívida interna só nos 7
Educação. primeiros meses deste ano, enquanto faltam recursos

Peço providências à Presidência. para a saúde, a educação e a reforma agrária.
O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.) - É por isso que viemos batendo nesse processo.

Srs. Deputados, companheiros trabalhadores, os fun- Se não rompermos com o Fundo Monetário Internaci-
cionários do Centro Técnico Aeroespacial - CTA e do onal, se não deixarmos de alimentar os cofres dos
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE, re- banqueiros, o Governo Lula não terá como investir
unidos em assembléia geral da categoria, para avaliar nas áreas sociais.
os últimos acontecimentos relacionados ao acidente Muito obrigado.
do Veículo Lançador de Satélite - VLS, na base de O SR. EDUARDO VALVERDE(PT-RO. Sem re-
lançamento de Alcântara, no Maranhão, no último dia visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
22 de agosto, no qual faleceram 21 companheiros, no tados, diferentemente do que disse o Deputado Babá,
exercício de suas funções, considerando que há ne- manifesto plenamente minha confiança no Governo
cessidade de que esse processo de investigação seja Lula, que com o PRONAF amplia o crédito agrícola
absolutamente transparente e independente dos ór- para mais de 5 milhões de trabalhadores rurais, com-
gãos envolvidos diretamente no comando da missão, batendo, conseqüentemente, o desemprego na área
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rural, onde a mecanização vem desempregando os A pauta de exportações do Brasil para a China é
assalariados. composta principalmente por produtos primários

Edessa forma que o Governo Federal dá res- como: soja, minério de ferro, açúcar cristal, couros e
posta aos seus críticos e resolve decididamente os peles, além dosjá tradicionais insumos para o plantio
problemas do País. de laranja e semimanufaturados de ferro e aço, o que

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem vem crescendo consideravelmente.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tragoao conhe- Outro exemplo bem-sucedido, que demonstra a
cimento da Casal? do País que a manifestação pacífi- verdadeira interação sino-brasileira, está no setor au-
ca dos estudantes de Salvador acaba de ter alento tomotivo. O Brasil máis que triplicousuas vendas para
em razãode negociação acompanhada por Deputa- aquele país, ultrapassando atualmente a marca dos
dos Estaduais, Vereadores, pela UNE, UBES e pelos US$111 milhões.
grêmios estudantis. Sem nenhuma interve~iência dos Ea intenção do Brasil em ampliar seus negócios
partidos de oposição, chegou-se a uma proposta, que com a China não párapor aí, Sr. Presidente. Conse-
será analisada amanhãpelos estudantes. guimos realizara venda de carne bovina, grão de

A. pr0pc>sta.encerra em .,si pontos importantes, soja, minério de.ferro'.rnadeira e fumo, e ainda esta-
como o congEllamento da tarifa por ,12 meses em Sal- mos articulando a exportação de aves, leite, dentre
vador. Hágarantia~ dada pela palavra dos negociado- outras ações que certamente resultarão na geração
res do PFL, de que os estudanteS, a partir de agora, de mais empregos e renda para os brasileiros.
passarão a ter o paSse livre nos domingos,. nos feria- A China, por sua vez, vende ao Brasil produtos
dose nas férias: Além disso, aplanilha de tarifas estará químicos e manufaturados. Eles estão interessados
à disposiyão de um conselho instituído em Salvador. em elevar o Percentual de álcool na gasolina,sendo

A .• n~gociaç~? avança" Sr. PresidentE!.•Amanhã que, posteriormente, viria a produção de carros movi-

os est~dantes farão grande assembléia à tarde. ~~sp~o~~fu°~r~~.~ir.~~~.•·~~~~.~~.I:.~:. ts.~s exportações
Solicit.o à ,tv1esa·da. Ca.sa.qu.e d.ef.atoconstitua. a O ' . P'd 'L I dI·

• N f·' d . D t .. propno .,resl .. ente" u a ecaroU recentemen-
comlssao E3xtern~,~n()r~e.,requenmento ,o.,•• epu a- te que a China é um parceiro estratégico para o Brasil
do Da.n.iel.A.lm.eida.... tam.b.é.'.m.a.• ss.in.adopo.. ·.rmim.,.,pelo De- ·d 't·· ·t· ·1· N ··N , ., I, ,.. . P I ',' , , . , . It . e que preten e, esralar re açoesnao ,so naarea cu -
putad?Nelson •. ele~rin?".P~lqDeputadoWa ,er Pinhel- tural, mas também nossetoresd~tecnologia,investi-
ro e outros,a fim dea(X)mpanhar os acontecimentos na gaçã.o científica e.·.c.o,m.erc.iaL En.fa....tizou, ainda,. que se
mais antiga Capital do País, que é Sálvador. ..".,' ,os brasileirosacréditarem no Brasil da mesma forma

MuitO. obrigada; que os. chineses acr~ditarn naChina, epte poderá ser
OSR;BEINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pro- o século dos 2 países, referindo-se àcap~cidade de

nunciRo ~~gui~te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e crescerem juntos po~ mei~ de, alian9as estratégicas.
Srs. Dep~tFd~~, o. Brasil e a China são indiscutivel- Para nós, tFI interfâ~biq sig~ifica muito. Se pres-
mente.PFr?~irQ~esobretudo antigos amigos. tarmos.be,m, aten~o, car9sc()le~a$, ~stamos falando

NaáreFcultur~l, por exemplo, o intercâmbio en- de um mercado de 1,3 bil~~()de PElssoas '-0 mais ,cobi-
tre os2p~ísesé,,~ais antigo do que se imagina. As çado do mundo.. que r~presentá 20% da população
inúmer~s r~1í9~i~schinesa~encontrada~ em território mundial. E, mereci9amente, a Naç~o se faz presente
brasileir~indicar~ que OS contatos entre os 2 países nesse contexto. Iss? muit? meJi59njeifl e me motiva a
começ~rarn no~éculoXVUI, 100 anos antes do que acreditár cadavez mais nopotençialdo Brasil.
afirmarp()S registros oficiais, quando chineses espe- Por fim, é itryP9rtante hotar, $r.... Pr~sidente, Sras.
cializa99s n()cultivo de chá chegaram a? território e Srs. Parlament~res, ~ue ~ magnitude de tal parceria
brasileiro par~ trabalhar no então recém-inaugurado vai muito além de áspecto$ecemômicos, culturais ou
JardjmBotâ~ico do~i? de Janeiro. tecnológicos, P?is atinge umdqs. mais gra@cantes

Segundo pesquisa feitapela Universidade Cândi- desafios daatufllidad~: as relF9Q,es h~manas. E nis-
do M~h9~s dó ~já. de Janeiro - .,Programa Chi- so, o Brasil e a G~ina dãoexem,?lo~o resto do mundo.
na-ÁsiF-~ra~il __, ~ interCâmbio ~ultural e comercial en- Muito obrigado, Sr.presid~nt~.
tre as ~nações iniciou-se jánaépoca do descobrimento O SR. FÁBIOSO,UT? (PFL-~A. Pronuncia o se-
do Bra~j"9uandoeramcolônias de Portugal. Por isso, guinte discurso.) - Sr. prepi~ent~,Sras.e Srs.Deputa-
muitosprbd~tos vindos daquela,.nação chegaram ao dos, oGovernad()rPaulo~outo,d()~p~,Estado, a Ba-
território brasileiro entre os séculos XVI e XVIII. hia, assinou convênios para0 Programa de Combate à
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Pobreza Rural- PRODUZIR 11, com vistas a atender a
132 projetos comunitários distribuídos em 97 Municípi
os baianos, o que beneficia 15 mil famílias.

O investimento total é de R$12,2 milhões. Deste
montante, 45% serão destinados aos Municípios que
ocupam as mais baixas posições no ranking do índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), no Estado.

O programa, que já está presente em 407 Muni
cípios do Estado da Bahia, com ênfase na região do
semi-árido, vai priorizar os projetos de infra-estrutura.

Dos R$12,2 milhões dos recursos, o Governo
do Estado participará com R$11,1 milhões, ficando o
restante como a contrapartida dos beneficiários.

O suporte financeiro para a realização das
obras será repassado para as associações comunitá
rias, que deverão viabilizar suas demandas de peque
nas obras de infra-estrutura tais como abastecimento
de água, energia solar e outras.

Parte do valor do convênio deverá ser aplicada
em projetos de apoio às atividades produtivas, como
a aquisição de tratores· e equipamentos agrícolas,
que permitirão a adoção de tecnologia mais avança
da, com conseqüente aumento de produtividade das
famílias associadas.

Os convênios prevêem também a implantação
de pequenas unidades agroindustriais, como as ca
sas de farinha. Com melhores instalações físicas, os
produtores poderão agregar valor ao produto a ser
ofertado ao mercado, com maior higiene e qualidade.

Na mesma época, o Governador Paulo Souto
lançou, também, o Família Produtiva, mais um pro
grama de apoio ao homem do campo, coordenado
pela Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigual
dades Sociais (SECOMP).

O programa visa criar pólos de desenvolvimento
em todo o Estado, fomentando a formação e o fortaleci
mento de unidades produtivas familiares em 4 dimen
sões: agricultura orgânica, produtos artesanais, agroin
dústria familiar e cultura, através do incentivo à arte.

Para cumprir os objetivos propostos, o Família
Produtiva irá facilitar novas técnicas de produção,
gestão e comercialização, contribuindo para a eleva
ção do nível de renda das famílias e geração de novos
empregos.

Inicialmente, as ações serão desenvolvidas em
28 Municípios, representando 6 regiões econômicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, objeti
vando atender aos produtores familiares de pequeno
porte a assentados da reforma agrária, o Programa
Família Produtiva irá, por certo, promover o fortaleci
mento da economia familiar em nosso Estado, inse-

rindo-a no mercado, de forma profissional, competiti
va e solidária, com ênfase na sustentabilidade social,
econômica e ambiental.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT-AP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os opositores, principalmente os que pas
saram 8 anos no governo anterior, pouco fizeram pelo
País, e a moeda de troca que utilizaram foram os car
gos de confiança.

O Governo do Presidente Lula vem adotando,
desde o início, o critério da competência e da idonei
dade, de modo a garantir a continuidade e eficiência
da máquina pública, bem como as mudanças ansia
das pela população. As declarações do Ministro Che
fe da Casa Civil, José Dirceu, sobre as substituições,
são claras. Diz o Ministro: "As substituições são natu
rais em toda a máquina administrativa, em qualquer
país do mundo. Estamos preservando quadros técni
cos dos governos anteriores, e compusemos com ou
tros partidos, que hoje formam a base do Governo,
dentro de critérios técnico-profissionais".

A maior prova dessa afirmação, Sr. Presidente, é
com relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- ANVISA, que é autônoma, e o seu atual Presidente,
Cláudio Maierovitch, nomeado pelo governo anterior e
aprovado pelo Senado Federal. Isso prova que o Gover
no do Presidente Lula não substitui por substituir. A crise
da ANVISA é estranha, pois a Câmara Técnica de Me
dicamentos (CATEME) é consultiva.

A verdade é que existem muitos interesses.
Basta ler o jornal O Globo de ontem (2/9), mostrando
que as divergências são técnicas e de disputas de in
teresses comerciais.

Não vamos viver lamentando os erros do passa
do, mas a verdade tem que ser dita. Alguns Ministérios,
como o de Minas e Energia, das Comunicações e da
Cultura não tinham a mínima condição de funcionamen
to, e hoje estão em plena atividade. O nosso Governo
não criou nenhum cargo para os 2 Ministérios e as 3 Se
cretarias Especiais que foram criadas. Pelo contrário,
cortou de 5% a 10% em todos os Ministérios.

Os programas não sofreram descontinuidade.
As declarações dos Secretários de Estado de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais à imprensa são
na direção de que os programas do Governo Federal
estão em pleno funcionamento. Portanto, há continui
dade administrativa. O Governo retomou questões
que estavam paralisadas, como a reativação do setor
de infra-estrutura - energia, ferrovia e telecomunica
ções entre outros.
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Estamos trabalhando, Sr. Presidente. O Gover- municipais de futebol, basquete, handebol, atletismo
no retoma o desenvolvimento de olho no social. O e várias outras modalidades.
Orçamento para 2004 garante investimentos na or- No Paraná, participei de projetos como o Frutos
dem de R$ 42,37 bilhões. São 7 bilhões de reais a da Terra e idealizei o Paraná Olímpico. Na Câmara
mais em relação ao destinado pelo Governo de FHC. dos Deputados relatei a· Lei de Diretrizes e Bases da
A visão do Presidente Lula é de um governo para to- Educação e atuei decididamente na elaboração da
dos os brasileiros, ou seja, "o que era de poucos ago- obrigatoriedade da Educação Física na educação bá-
ra é de todos". sica. Por isso, a revista do CREF - Paraná afirmou

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. que sou "um parceiro na luta contínua pela valoriza-
Muito obrigado. ção profissional".
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pro- Naquela· reportagem, expliquei que meu amor

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e pela Educação Física vem desde 1966, quando, com
Srs. Deputados, sou filiado ao Conselho Regional de 16 anos, liderei em Cambé a delegação dos Jogos
Educação Física do Paraná. Quero registrar meu.or- Colegiais do Paraná, que realizou-se em Curitiba.
gulho em ser formado na primeira turma da Universi- Participei de muitos Jogos Abertos do Paraná,
dade Estadual de Londrina, antes de cursar Econo- Jogos da Primavera, em Ponta Grossa (PR), jogos
rnia também naquela universidade pública. universitários e campeonatos regionais e estaduais.

A Educação Física iniciou em 10 de setembro Lembro-me daqueles momentos de fraternidade e
uma série de comemorações, enaltecendo-o como alegria da juventude paranaense; participo até hoje
sendo o dia oficial do profissional de Educação Físi- de campeonatos de veteranos de basquete e sou só-
ca, pois foi nesta data que foi promulgada a lei que cio da Associação de Veteranos do Paraná. Em reco-
ajudei a aprovar como Relator, dando formatação ao nhecimento de meus pares fui homenageado com a
sistema de Conselho Federal e Conselhos Regionais organização de um campeonato que levou meu
de Educação· Física, levando a referida legislação o nome, como demonstração de.carinho daqueles es-
riúmer09.696, no ano de 1998, assinada pelo ex-Pre- portistas e amigosparanaenses.
sidente da República Fernando Henrique Cardoso. Quando eleito Prefeito pelo PMOB, após ser Ve-

É importante ressaltar que o Conselho Nacional reador pelosaudosb MOB, instituí a Educação Física
de Saúde, presidido pelo ex-Ministro da Saúde, Car- nas escolas municipais de.1 o grau, abrindo importan-
los Césarde Albuquerque, emitiu a Resolução na 218, te mercado de trabalho para os profissionais. E com
de6 de março de 1997, reconhecendo o profissional seu entusiasmo criei as escolinhasde futebol, bas-
de Educação Física como profissional de saúde de quete, handebol, atletismo, judô e outras modalida-
nível superior. des, não descuidando de bons exemplos para a co-

A nossa luta no Congresso brasileiro é antiga munidade comoaequipe de alto rendimento no han-
em defesa dos profissionais de Educação Física, evi- debol feminino, dirigida pelo amigo de turma· e Prof.
denciado no meu Projeto de Lei n° 4.132, de 2 de se- Eloy Zarriberlan.
tembro1993,que, aprovado na Câmara dos Deputa- Essa equipe alcançou.o topo do ranking nacio-
dos, agora tramita no Senado Federal, exigindo que nal e sul-arnericano por vários anos, abrilhantando
haja um profissional de Educação Física em acade- com suas jogadoras os selecionados brasileiros em
mias, em escolas de artes marciais e de outras moda- muitas categorias.
lidades esportivas. Por tudo isso, Sr. Presidente, manifesto minha

Ela é solidificada com minha filiação ao Conse- satisfação em.Ser parceiro de luta dos profissionais
lho Regional de Educação Física do Paraná, após ser de Educação Física no Congresso Nacional, sendo
professor de Educação Física em Londrina e Cambé. um professor e Deputado da E:ducação Física brasile-
Minha vida pública levou-me também a exercer fun - ira. Na semana em que COmemoramos o Dia do Pro-
ções como Vereador e Prefeito em Cambé, além de fissional de Educação Física, congratulo-me com
Secretario d~ Estado da Fazenda do Paraná. Agora, meus colegas.
estou no quarto mandato de Deputado Federal. Muito obrigado.

Sempre fui ligado às promoções esportivas, e O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pronun-
desde os 16 anos pude utilizar o esporte como ferra- cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
menta de ação social positiva. Criei o Conselho de Deputados, venho aqui demonstrar minha preocupa-
Recreação e Esportede Cambé, além das escolinhas ção no que diz respeito à proposta de reforma admi-
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nistrativa apresentada pelo o Exmo. Governador do
Estado de Minas Gerais, Sr. Aécio Neves, no que se
refere ao sistema educacional.

Para entender, faço o seguinte relato. De 1994 à
1998, durante o Governo de Eduardo Azeredo, do
PSOB, foi promovida de forma desenfreada a "munici
palização" do ensino, ou seja, as atribuições que
eram do Estado para com o ensino fundamental pas
saram para as Prefeituras, que sabemos, mal tinham
e, continuam não tendo, condições de gerenciar a de
manda que assumiram.

Um dos reflexos negativos mais evidentes foi o
grande número de profissionais que ficaram à dispo
sição no serviço estadual, os chamados excedentes.
O Governador Itamar, que sucedeu o Governo tucano
de Eduardo Azeredo, remanejou esses excedentes
para outras funções, a fim de que fossem aproveita
dos na própria máquina administrativa.

Agora, para fazer uma reforma no sistema edu
cacional, o atual Governador Aécio Neves, do PSOB,
propõe a Resolução n° 428, que promove a demissão
de diversos professores. E a fim de aproveitar os ex
cedentes, designa os mesmos para dar aulas em dis
ciplinas para as quais não possuem qualificação algu
ma; promove a germinação de turmas, elevando o nú
mero de alunos por sala de aula, em detrimento da
qualidade do ensino, atos que o Sind-UTE vem com
batendo com veemência e coragem.

É claro que somos favoráveis ao concurso públi
co. Fiz até um pronunciamento a favor deste em outra
ocasião. Mas temos que levar em consideração a de
vida qualificação do profissional para mantermos
uma qualidade de ensino razoável.

Nesse mesmo sentido, vemos que muitos servi
dores administrativos também estão sendo demiti
dos, provocando verdadeira desorganização em mui
tas escolas.

Aproveito a oportunidade para demonstrar outra
preocupação no sentido da democracia na direção
escolar. Minas Gerais é um dos poucos Estados em
que os diretores das escolas são eleitos pela comuni
dade escolar, ou seja, professores, alunos, pais e cor
po administrativo. Existe um latente preocupação do
Sind-UTE de que o Governo do Estado tem a inten
ção de acabar com essa grande conquista, voltando
ao velho método de indicações pelo Governo Estadu
al. Sr. Presidente, caso isto se materialize, será um
enorme retrocesso no processo educacional do Esta
do de Minas Gerais.

Assim, gostaria de apelar para o Exmo. Gover
nador Aécio Neves no sentido que abra maiores e

melhores meios de interlocução com o Sind-UTE, vi
sando promover uma reforma na Educação que me
lhore a qualidade do ensino público e gratuito de nos
so Estado.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que divulgue meu
pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa, bem como no programa A Voz do Brasil.

Muito Obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, formulo uma questão de ordem com base no
art. 82, § 2°, do Regimento Interno. VExa. já decidiu
sobre esta questão de ordem quando disse a esta li
derança e ao Plenário que, atingido o quorum de 308
Parlamentares, iniciaria o encaminhamento da vota
ção da PECo Portanto, podemos passar ao encami
nhamento da matéria.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Pre
sidente.

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL
Or. Rodolfo Pereira POT
Luciano Castro PL PUPSL
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL PUPSL
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

Babá PT
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 2
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AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PL PUPSL
Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT
Casara PSOB
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondônia: 4

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB
Maurfcio Rabelo PL PUPSL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantuns:6

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Or. Ribamar Alves PSB
EliseU Moura PP
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Anfbal Gomes PMOS
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSOB
Bismarck Maia PSOB
Gonzaga Mota PSOB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PP
Léo Alcântara PSOB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda PSOB
Zé Gerardo PMOB
Total de Ceará: 14

PIAuí

Átila Lira PSOB
B. Sá PPS
Marcelo Castro PMOB
Moraes Souza PMOB
Simplfcio Mário PT
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT
Fátima Bezerra PT
MúcioSá PTB
Nélio Dias PP
Sandra Rosado PMOB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB
Inaldo Leitão PL PUPSL
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTS
Ricardo Rique PL PUPSL
Wilson Santiago PMOB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
JoaqUim Francisco PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
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Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leão PL PUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL

Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 29

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Willian PSB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL PUPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Sitas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 5

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42291

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Nader PFL
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Lopes S.Part.
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PMDB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Renato Cozzolino PSC
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL PUPSL
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dr. Evilasio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB

lil~~!

Edna Macedo PTa
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Iara Bernardi PT
lIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
João Paulo Cunha PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL PUPSL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 47

MATOGRO$SO

Carlos Abicalil PT
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 6
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PL PUPSL
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Giacobo PL PUPSL
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Janene PP
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB

Ivan Ranzolin PP
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 312
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 41-B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 41-A, de 2003, que altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, com emendas,
contra os votos dos Deputados Eduardo Paes e Men
donça Prado (Relator: Sr. Osmar Serraglio); e da Co
missão Especial pela admissibilidade das emendas
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apresentadas, exceto as de nOs 115 e 182 e, no méri
to, pela aprovação das de nOs 18, 129, 135, 166, 171,
216,226,385 e 434; pela aprovação parcial das de
nOs 5,9,14,19,20,27,29,35,40,41,42,43,52,58,
62,65,72,74,77,78,84,85,89,92,97, 100, 101,
105,109,124,126,133,137,139,141,143,144,148,
159,160,162,165,167,168,169,174,178,179,180,
195,204,206,208; 210, 217, 2.19,220, 222, 224,227,
228,229,230,232,233,234,236,237,241,242,244,
245,247,218,251,253,256,257,258,264,274,277,
281,282,286,301,303,306,308,309,312,316,317,
343,344,346,363,365,369,371,376,380,381,382,
383, 3~1., 394, 395,398,399,401,406,415,419,437,
438,444, 449 la. 465; pela aprovação desta,pela apro
vação parcialda Proposta de EmendaàC0!1stituição
n° 464, qe 2001, apensada; com substitutivo; e pela
inadmissibilidade das emendas de nOs 115e 182; e
pela rejeição das demais emendas. apresentadas e
da Propo~ta de Emenda à· Constituição nO 13, de
2003, apensada, contra .. os .• votos .dos Deputados
Antôni~ •Carlosrv1agalhães Neto,. Gerson Gabrielli,
JoséRoberto Arr!Jda, Mach~do, Mussé:lDem~s, P~u

derney Avelino, AntonioCarnbraia, Júlio SemegfJini,
VValtrr Feldman,.Anivaldo Vale e Eduardo Paes. (Re
lator:Sr.. Virgílio Guimarães).

!endoapensadasas Ptopostas de. Emenda à
Constituição nOs 464-A,de 2001, e 13, de 2003.

O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Suspendo a sessão .• por .3 .minutos. para aguardar
mosapresençaemplrnário do Relator, Deputado
Virgílio Guimarães. (Pausa;)

(A seSsão •é. suspensa.)
O SFt PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

claro reaberta a sessão.
a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a. Mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos.<;\ V.fSê!., nos termos regimentais, o

adiamento da votação, por .01 sessão da PEC n° 41/2003,
constMte do item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
Enéás;· Uder do PRONA

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Consulto o nobre Deputado Enéas sobre se mantém
o requerimento de adiamento da votação.

Retirá? (Pausa.)
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

ainda sobre a Mesa dois requerimentos do PSDB, de
adiamêntOda votação, no seguinte teor:

m

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

193, combinado com o art. 117, X, do RICD, o adia
mento da votação por 2 sessões da Proposta de
Emenda à ConstituiÇão nO 41, de 2003, que. "altera o
Sistema Tributário Nacional e dáoutras providências".

Sala da~ Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB.

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

193, combina,do com o art. 117, X, do RICO, o adia
mento da votação por 02 sessões da Proposta de
Emenda. à Constituição n° 41, de 2003, que "altera o
Sistema.Tributário Nacional e dá outras providências".

Sala das Sessões, de setembro de 2003. -
Antonio Carlos Parinunzio, Vice-Líder do PSDB.

O SR•. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Pannun
zio, Líder do PSDB.

O . SFt.ANTONIO. CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB retira o requerimrnto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
dois?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Os
dois requerimentos

O SR.PRESlgENTE (João. Paulo Cunha) 
Estão retirados também os seguintes requerimentos
do PFL:

Senhor Presidente,. requeremos a Vossa Exce
lência, nos termosdó art. 117, VI, do Regimento Inter
no, a retirada da pauta da PEG. n° 41 , de 2003, cons
tante do item 01· da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 3.de setembro de 2003. 
Ronaldo Caiado, Vice-Líder do PFL.
. Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos regim~ntais,o adiamento da vota
ção por 05 sessões da PECn° 41/2003, constante do
item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líderdo PFL.

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên
cia, nos termos dos arts. 101,11, ub", 3 e 189, § 4° do
Regimento Interno, que a votação da PEC 41-B, de
2003, se proceda artigo por artigo.

Sala das Sessões, 2 tJe setembro de 2003. 
Ronaldo Caiaclo, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a matéria, como um todo.
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Para falar contrário à matéria, concedo a pala
vra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
V Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o no
bre Deputado Ronaldo Caiado vai encaminhar a vota
ção de emenda constitucional. O único que existe ofi
cialmente na Casa é o texto ontem aprovado pela Co
missão Especial, objeto de discussão.

Sr. Presidente, VExa. está solicitando ao nobre
Deputado Ronaldo Caiado encaminhar o texto apro
vado pela Comissão Especial. Se surgir novo texto,
como se ouve pelos corredores, seria razoável que
VExa. desse tempo para encaminhá-lo, uma vez que
não há texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado José Carlos Aleluia...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não há texto.
Como o Deputado Ronaldo Caiado pode encaminhar
um texto e depois votar outro?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado José Carlos Aleluia, VExa. está precipi
tando aquilo que o tempo inevitavelmente nos levará.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não, Sr. Pre
sidente, estou querendo economizar tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Neste momento, o nobre Deputado Ronaldo Caiado
está inscrito para encaminhar, em primeiro turno, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 41-B, de 2003,
que trata da reforma tributária, ou seja, o texto no seu
conjunto. Caso sejam confirmadas as vozes dos cor
redores, como VExa. afirmou, e seja apresentada
emenda aglutinativa, teremos, na hora oportuna, os
encaminhamentos para a emenda aglutinativa. Aliás,
já há até oradores inscritos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Interessa ao
nobre Deputado Ronaldo Caiado encaminhar o que
vai ser votado. S.Exa. não pode encaminhar o que
não vai ser votado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então, o nobre Deputado pode abrir mão do encami
nhamento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Será prejuí
zo para quem encaminhar agora.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então, S.Exa. pode abrir mão de falar neste momento.
Nobre Deputado José Carlos Aleluia, o nobre Deputa-

do Ronaldo Caiado não está sendo obrigado a falar.
S.Exa. falará se quiser.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. gostaria de usar a palavra, Deputado Ronaldo
Caiado?

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
não só vou usar da palavra, como, ao chegar o segun
do texto, tenho certeza de que V.Exa. me dará nova
mente oportunidade de encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. não terá oportunidade, porque já há outros
inscritos. Mas para esta matériaV.Exa. pode usar da
palavra.

Então, para encaminhar, concedo a palavra ao
nobre Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Sernrevi
são do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, o Presidente Lula e o PT chegaram ao po
der com a Constituição e a legislação vigentes no
País. O que está acontecendo neste momento?

Peço a atenção de todos os Parlamentares.
O Governo do Partido dos Trabalhadores quer

também chegar ao poder. Chegou ao Governo e co
meçou a mudar tudo aquilo que poderá dificultar a
permanência do partido no Governo pelos próximos
20 anos.

Segundo, ele desconsiderou todos os compa
nheiros, amigos e aliados e cumpriu a vontade do
FMI. Aprovou a taxação dos aposentados e prejudi
cou as viúvas deste País. Logo a seguir, transforma
ram o PT em um partido de Estado em vez de um par
tido político. O Parlamentar do PT que não votar como
manda o Palácio do Planalto está suspenso, corre ris
co de ser expulso e não pode mais participar das pró
ximas eleições.

Terceiro ponto, aparelharam a máquina de Go
verno. A frase lapidar vem do Ministro da Saúde:
"Para trabalhar comígo tem de ter lado". Meu Deus!
Imaginávamos que deveriam ter competência, serie
dade, honestidade. Tudo isso acabou no que estamos
vendo hoje no Instituto Nacional do Câncer e nos hos
pitais do Rio Grande do Sul.

Quarto ponto: reforma tributária. Hoje vários Se
nadores, Deputados, Governadores, Prefeitos estão
discutindo quem vai ter uma parcela da CIDE, quem
vai conseguir - se é que terá - uma parcela da CPMF,
quem vai fazer concessão a mais no Fundo de Desen
volvimento, quem vai conseguir a transferência do
Imposto Territorial Rural.

Será o Governo Federal, a União.
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O Presidente da República, sem dúvida nenhu- ção, nos Estados, nos Municípios, passam a atacar o
ma, está rindo, porque consegue, com esta reforma, projeto de reforma tributária como se tivessem chega-
anular a Constituição brasileíra, dissolvera Federação do ao Brasil no dia 10 de janeiro de 2003. Nunca se viu
do País, tirar os poderes dos Estados e Municípios. tanta gente atacando a carga tributária! Das duas

Que credencial foi dada a Governador para vir uma: sofrem do mal de Alzheimer ou precisam reto-
aqui aceitar qualquer concessão, e realmente retirar mar na sua consciência o que fizeram, por ação ou
do Estado o poder de legislar sobre o tributo mais im- omissão, pelo menos nos últimos 8 anos.
portante deste País? O ICMS é responsável por mais Temos consciência absolutamente tranqüila de
de 90% da arrecadação dos Estados, é o maior im- que a transmissão ao vivo das sessões desta Casa ou
posto da América Latina. das reuniões da.Comissão Especial de Reforma Tri-

Peço a reflexão dos senhores no momento em butária não· serão instrumento de manipulação da-
que o Estado abre mão do ICMS, cuja prerrogativa de quelesque, durante muitos anos, não abriram a boca
regulamentar é do Senado, por decisão do Presidente para protestar sequer quando seus próprios Gover-
da Republica, por um terço dos Governadores ou pela nos, por 2 vezes, el,evaram as alíquotas do PIS e da
maioria do Senado. O que vai acontecer? Os Gover- COFINS e quando criaram a. CPMF. E, mais do que
Iladores se transformarão empedintes. Serão coloca- isso, implantaram um casamento monstruoso do au-
dos como gerentes, como office-boysdo Presidente mento da carga tributária com o mais brutal e crimino-
da República. Estará acabada a Oposição no País. so aumento da dívida pública da história republicana
Pergunto aos senhores: quem fará oposição neste do Brasil.
País, $e a chave do cofre está nas mãos do Presiden- E, agora, transformam o debate da reforma tri-
te da República e os Governadores permanecerão butária numa encenação de arte dramática, num lac
agachados para seguir a vontade ou o humor do boratório de artes cênicas, como seo que mais vales-
todo-poderoso Presidente da República? se fosse o ataque puro e simples ao que a proposta

É.isso o que está sendo votado. O resto é pano apresenta.
de fundo. O resto é farsa. Seria bom que, antes de ir contra a matéria tri-

Nesta hora, mais do que nunca, pedimos aos butária do Governo LUla, explicassem o que fizeram
Parlamentares, independente de sigla partidária, mas durante 8 anos, 12 anos, 16 anos, 20 anos, 24 anos,
pelo respeito que temos aos nossos Estados, aos quando este País assistiu aos impostos implantados
nossos Municípios e porque juramos cumprir nossa progressivamente e à alta concentração de renda e
C t't' ~ . . R·' . carga tributária. sobre o consumo e os assalariados.
,ons IUlçao,. para ,manter a epública Federativa do

Brasil. Não deixemOS que se implante o Estado totali- Vivem certamente em outro lugar que não o Brasil
tário com a aprovação desta PECo real; talvez na Finlândia, Noruega, Dinamarca, Ale-

M.,eu.s senhores, rninha.s senhoras, de joelhos, o manha ou Suiça, porque pairam sobre suas cabeças
d '.. d . imagens de igualdade, de justiça fiscal, o que qual-

a versano parece.m~lto po eroso. Vamos levantar a quer um sabe que não existe nas nossas ruas, nos
cabeça, ac?IUna vertebral, em nome do povo brasilei- nossos bairros, nas nossas cidades.
ro, dos ,.Municípiose d.<>s Estados. Vamos dizer "não" ed t ·PEC o ., . Quero rebater deforma poética, em homena-
erro ar a •.n .41 nesta votação, que será emble-

máticapara todos nósbrasileiros. gem a nós, nordestinos, e àqueles que acreditam que
M"t '. b .. d o projeto de reforma tributária não é completo, porque

UIOO,•• rlga •o. haverá concretização da justiça fiscal apenas quando
Era o que tin~a a dizer. (Palmas.) h .se c egarà fase dalegislaçãoinfraconstitucional.
O.SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Quero aqui dizer a V.Exas.. :

Para e~caminh~r, concedo a palavra ao Deputado
Paulo~ubem Santiago, que falará a favor da matéria. Aqui eu nunca pensei

O SFt •. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. De encontrar tanta firmeza
Sem n~visãodoorador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. [)aqueles que tanto falam
Deputados, vejam como são as coisas! Nos últimos Que essa reforma edureza
dias, assiste..se a, Um festival orquestrado de levian- Nela só enxergam sal
dades, deataq~es,. como se tudo tivesse iniciado no Ou o futuro num triz
País no dia 1Ode janeiro de 2003. Estou absolutamen- Quem aqui mais fala mal
te impressionàdocpm ,a capacidade de interpretação Foi quem sangrou o País!
daqueles que, nesta, Casa, nos meios de comunica- A tEiI carga. tributária

'lImI I
I:iI! 1111 ~
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Virou panfleto e bandeira
Dizem que agora com Lula
O País vai pra ladeira
Sobre a terra jogam o sal
Não dão um traço de giz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
Vou falar dos oito anos
Em que eles governaram
Tiraram do pobre o sangue
Os ricos, aliviaram
A dívida, um vendaval
Crise de todo matiz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
De uma forma veloz
O patrimônio se foi
O Estado reformado
Foi trinchado feito boi
Agências num carnaval
Todos da mesma matriz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
Contra a progressividade
Se levantam duramente
Talvez vivam na Finlândia
Ou num país diferente
Além do seu capital
Não enxergam após o nariz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
Em nome de seus Estados
Que são de todos, porém
Reclamam da autonomia
Do ICMS também
Mas já da guerra fiscal
Não tratam nem por um triz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
Com a renda concentrada
E o juro na estratosfera
A economia encolheu
E o bom emprego já era
Por isso é que pega mal
Quem se arvora a ser juiz
Os que aqui mais jogam sal
Sangraram nosso País!
Falam da boca pra fora

Com enorme propaganda
Houve até o dia da forca
Dizem que o País desanda
Memória de pedra e cal
Não têm, a história é quem diz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
Por isso é uma agressão
Ao bom senso e à verdade
Tentar dizer ao Brasil
Que esse projeto é maldade
O passo fundamental
Já foi dado e é raiz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
Num País tão fraturado
Com a violência crescendo
A elite que paga pouco
Quer seguir se defendendo
Mas o rumo natural
É a justiça quem diz
Quem aqui mais fala mal
Foi quem sangrou o País!
(Manifestação do Plenário.)

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Mendonça Prado, que falará contra a
matéria.

O SR. MENDONÇA PRADO (PFL-SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, as desigualdades sociais e regionais são ma
zelas abomináveis que precisam ser combatidas nes
te País. Distorcido e desvirtuado, o sistema tributário
preconizado pela Constituição Federal certamente
aumenta ainda mais o fosso que separa a classe soci
al mais rica da mais pobre e as regiões mais ricas das
mais pobres. Precisamos mudar esse modelo de sis
tema tributário.

O Governo do PT, que prometeu diminuir as desi
gualdades sociais e regionais, apresenta proposta de
emenda constitucional que visa modificar o atual siste
ma tributário, mas prioriza a tributação indireta, o que
faz com os pobres paguem proporcionalmente mais tri
butos que os ricos, e por meio do Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias, principal fonte de arrecadação dos
Estados, e faz com que a ocorrência do fato gerador se
dê ainda no espaço geográfico do Estado industrializa
do e produtor, massacrando os contribuintes e os Esta
dos eminentemente consumidores.
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Essa proposta de emenda constitucional envia- para nossa região. Portanto, neste pronunciamento,
da ao Co~gresso, de autoria do Presidente Lula, do conclamo a todos os nordestinos, do PFL ao PT,para
Partido dos Trabalhadores, prejudica sobremaneira rejeitarmos esse projeto de emenda constitucional,
os Estados nordestinos. Tenho plena convicção de que é ruim para o povo brasilt9iro e principalmente
que os Parlamentares do Nordeste não vão, em hipó- para a Região Nordeste. Tenho certeza de que a ban-
tese alguma, permitir a aprovação de algo que au- cada sergipana - os 8 Deputados desse pobre e pe-
mente ainda mais as desigualdades regionais e soei- queno Estado da Região Nordeste - nãovai suportar
ais neste País, porque, da forma como foi posta~ ver aprovado um instrumento que vai massacrarain-
PEC, as pess~as mais pobres, os contribuintes de da mais nosso pobre Sergipe.
menor·poder.aquisitivo, proporcionalmente pagarão Portanto,conclamo a todos para derrotarmos
~~~~~~ostos do que aqueles que têm riqueza e pa- essa proposta de emenda constitucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sabemos que o grande problema dosistema tri- O. SR. PRESIDE.NTE (João Paulo Cunha) _

butário não está nas normas constitucionais, mas na
. f I Para ehcaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu-

legislação infraconstitucional, na elisão . Isca, que tado Walter Pinheiro, que falará a favor da matéria.
precisa ser combatidapara se. evitar a sonegação O.SR .. WALTERPINH.·EIRO (PT-BA. Sem revi-
principalmente dos grandes bancos deste .. País.
Esses élspectos não estão sendo combatidos por são do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs: Deputa-
essa reforma, que veio apenas para resolver a ques- dos, querocomeçar falando sobre a essência de todo
tão da DRU e da CPMF: Ela não soluciona, emhipóte- o debate tributário que esta Casél .assistiu .ao longo
se alguma,questões crUciais de um sistema tributário dos anos. Refiro-me a uma experiência patrocinada
atrasado, que precisa se modernizar. PreCi~amos dis- pora9uelesquec()nduzir~rn o processo da reforma
cutir uma propostél que seja realmente capaz de dimi- tributária em Comissão nesta CasR
nuir as desigualdades sociais e regionais. Ao discutira possibHidade ,de uma alteração

Como repréSentante do poyodoNordeste, repu- consubstan~ial quemudass~ os paradigmas tributári-
dio asidéiastrazidasnobojode~ ~roposta, oroodelo os do País, partia-se de2pontqs:primeiro, o desejo
tributário propost?peloat~al Governo, porque ele não amplo de se alterar a·carga tributária e, segundo, o
vai diminui~ as d~sigualdades regionais noBrasil, e os desejo de todos de que essacargátributária, a partir
Estados~ordestínos vão se. tornar cada vez maispo- da suarepercussão,<pudesseser redistribuída..É ób-
bresjdif~rentedo que ~r0l'Oeteu oPresidente Lula, que vio que, paraalil11enta~ esse desejqde redução.e ali-
á nord~stino, na campanha el.eitoral. menta~,a fúriadaquele~ que querem participar da di-

J.\p~lo aoR~latqr, que. foi aos Estados do Nor- visão dessebol,o, partia-sed? ~rincípio de que era ne-
destéeláprorneteu apresentar um relatório que con- cessário alatgar a base tributária. Do contrário, não
tem~lass~no$sa região, modificando o estado de coi- há corno se fazer issO.
sas ~qj~ existente, pri~cipalmente no quese refere à A.. o lo.ng.o.. d.t9 8. ?•. n..•.os,. t.odas. as vezes em qu.e se
ocor~ênciél~ofatogElrad?rdo ICMS. S.Exa. disseque .... .1 ...
deterlllíné\riaq.ue..os...Esta...dosco~sum. idores tivessem camlnh~vél par~,.aJinaização da reforma. tributária

. f· d t'b .t - b nestaGasa,ér~l11o~$~cudidoscorJ1propostas da en-
maior orça paraé\rrect:i iflrny.?s,mas nao o serva- tão M.a.. 1.0.•. ria.. d.e. ret.ira.••.d.a d..e p.auta.de...ssa.·. ma.téria. e da
mosné\dt:i dissopo relatório apresentado pelo Depu- ,... . ,... ...,
tadoVirgnioGUi~arã~s. con~graçãode2 princípios: ade.fvinculação de re-

Sr. Prefidente,Sra.s.. e Srs. Parlamentares, não ceitas ~a~nião t3 oalllllent?da carga tributária atra-
podemos'aprQvaressa matéria. Ten~o plena convic- vés damajoraçã~d~. imP?stos.
ção d~qu~ p. PFLhaverá devotar unido para impedir Fpi com bast3 nt9s~~ese que o Impostode Renda
que seja<:ilprQ"adé\essaviolênciacontra os mais po- aumen!ou t9ffil11ais.cfT, 64%·no perípdo passado. Mes-
bres d~s~e P~ís,principalmente contra o Nordeste. mocoh1salárioscofl~elaqosepostos detrabalho elimi-
Caso t3~S~ emepdasejaaprov~cfa,O Nordeste vai se nados'é\ cargacontinu~vaaumentando, principalmente
tornar ,urna região rn~i~ pobre do que·já é, e estare- na direçã9 danão-/llajpração da tagela do Imposto de
mospri~Uegj~lldpos·Estado~mais ricos, distorcendo Renda,portant~ config~rando em confisco.
ainda rnÇti$esse ~i~terna tributário equivocado intro- Qsque defendem hoje que a tese ~a reforma tri-
duzido pela·Constituição de 1988. butáriase choca.corn~pmposta do·passado são os

Queroalért~ros Mordesfinos do Congresso Na- que al.illlentaram, sus~entaram e ~onsubstanciaram
cional.Não .podemos votar matéria tão prejudicial não só com o voto nestaCasa, mas com açõescon-
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cretas, evitando que qualquer texto dessa reforma pu
desse ser aprovado.

Quero levantar alguns pontos neste debate. Qu
anto à coragem de abrir a discussão sobre os impos
tos cumulativos, o que alguns poderiam ter feito ao
longo dos 8 anos, optaram por cada vez mais quadru
plicar sua taxa, e aumentaram a COFINS de 2% para
3%. Hoje, os mesmos que defendem o fim da cumula
tividade aprovaram nesta Casa, por ampla maioria de
votos, que este imposto deveria ser majorado, preju
dicando e dificultando a produção.

É bom dizer que a reforma tributária, a que al
guns Governadores agora começam a responder ne
gativamente, foi sobejamente acordada. Esse foi o
elemento levantado para que ela viesse a esta Casa,
depois de discutida com esses Governadores, para
entrarem na pauta os temas que envolviam a questão
dos Estados. É bom deixar claro que há um compro
misso com a desoneração das exportações; um de
bate sobre o fundo, que resgata, reequilibra as posi
ções futuras dos Estados.

Talvez alguns não queiram, principalmente
quando se trata da questão do ICMS, ter a coragem
de meter o dedo na ferida, de limitar o ICMS a, no má
ximo, 25%, porque ao longo dos anos, Deputado Zico
Bronzeado, nesta Casa, cada Estado pôde fazer, ao
seu bel-prazer, a majoração do ICMS, elevando a ab
surdos alguns serviços do Brasil. Depois da incidên
cia do ICMS, encontramos carga de 40%, a exemplo
dos serviços de telecomunicações.

É bom deixar bem claro também que a cesta
que está levantada, no primeiro momento, envolve
medicamentos, e pode tranqüilamente ampliar, na
medida em que é possível discutir outros serviços en
quanto produtos essenciais, principalmente aqueles
sobre os quais todos aqui discursam, a necessidade
de que a área de infra-estrutura, os serviços básicos
de forma universalizada cheguem. Mas para que es
ses serviços cheguem é necessário mexer exatamen
te na incidência dessa carga sobre a base que mais
sofre, que está localizada na periferia. Isso consta da
proposta. É importante dizer: fazer o discurso aleató
rio de que a base ou o fosso social é imenso, tomando
como referência a arrecadação de Estados e não ser
viços efetivos para a população é, no mínimo, uma
anomalia.

Para encerrar, Sr. Presidente, o debate nesta
tarde deixou de ser tocado adiante porque se parou
para ouvir setores - e aí quero falar especialmente
para a bancada nordestina.

Na discussão da reforma tributária, há uma área
importantíssima, principalmente para o Nordeste,

que foi vítima de uma lógica de guerra fiscal, que se
beneficiou em alguns lugares por ocasião da instala
ção da fábrica da Ford, mas se vê cada vez mais em
desvantagem, principalmente na indústria de ponta,
de tecnologia.

O maior ganho que esta Casa pôde ter, Deputa
da Luiza Erundina - fato do qual V.Exa. participou-,
foi exatamente a aprovação da Lei de Informática, foi
com a questão dodesenvolvimento e pesquisa. Nes
se texto introduzimos uma emenda que busca resga
tar para os Estados do Nordeste o mesmo tratamento
que, ao longo do tempo, é dispensado aos Estados do
Centro-Sul, garantindo uma equivalência, resgatando
o papel dessa lei à sua importância.

O Piauí, a Bahia, o Ceará e Pernambuco são
Estados que podem hoje contar com experiências de
centros de desenvolvimentos, a partir exatamente
dessa coragem. Portanto, não aprovar esse texto é
permitir que esse fosso continue, é permitir que as
empresas montadas no Nordeste sejam transforma
das em circos, porque elas vão dobrar suas lonas e se
dirigir para uma região onde o ganho e o incentivo é
muito maior. E aí não dá para falar em geração de em
prego, em gerir oportunidades cortando desenvolvi
mento, cortando a possibilidade de esses Estados
atraírem negócios, empresas e movimentar dinheiro,
gerando desenvolvimento.

Vou concluir, até para acalmar a agonia daque
les que acham que é possível fazer desenvolvimento
excluindo Regiões como o Norte, o Nordeste e o Cen
tro-Oeste deste País. Essa reforma tributária abre ca
minho para trilharmos nessa linha da igualdade, para
tirarmos, de uma vez por todas, o grande esquema da
guerra fiscal, que serviu para dar dinheiro a uma
imensa quantidade de empresas, alimentar esque
mas e, cada vez mais, levar o Nordeste deste País ao
atraso. A partir de agora, o tratamento será igualitário.
A reforma tributária será feita no sentido da justiça, do
alinhamento e do ajuste das contas dos Estados, bus
cando cada vez mais atender o cidadão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de preferência, com o se
guinte teor:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos re
gimentais, a preferência para a votação da Emenda
Substitutiva Global n027, apresentada à PEC na41-8,
de 2003.

Sala das Sessões, de setembro de 2003. 
Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT.



'~rl. 160. Sera permitido a qualquer
Deputado, antes de iniciada a Ordem do
Dia, requerer preferência para votação ou
discussão de uma proposição sobre as do
mesmo grupo".

Teria que ser antes do início da Ordem do Dia,
que já se iniciou há muito tempo, quando não havia
requerimento sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, asseguro a V.Exa. que o
requerimento já estava na mesa, tanto que o Deputa
do Arnaldo Faria de Sá, rigoroso cumpridor do Regi
mento qUe é, bem como todos nós, se inscreveu para
falar contra. Então, V.Exa; pode ficar tranqüilo que não
houve nenhum problema regimental.

aSR. JOSÉCARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, como alguém poderia entrar, antes do início da
Ordem dQ Dia, com requerimento de preferência para
algo que ainda .não existia· nesse momento? Eu não
conheço, e ninguém conhece. Seria antecipar um re
querimentoqueseantecipa aos fatos.

O SR. PRESIDENTE· (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, a preocupação de VExa.
remete a outra questão: o acesso para todos os Deputa
dos à emenda aglutinativa. Essa é a pertinência da
questão.de ordem de V.Exa., não o tempo de apresen
tação do tf~querirnentQde preferência, que está absolu
tamente correto.De fato, VExa. tem razão quando lem
bra que a emenda ainda. não foi distribuída.

Esta Presicjênciasuspende a sessão por 10 mi
nutos ~ solicita à AssE1ssoria que distribua aos Srs.
Deputados a emenda aglutinativa.

(É suspensa a sessão.)
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
te, peço a palavra para uma questão de ordem. Está reaberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
V.Exa. a palavra. Considerando a questão de ordem levantada pelo no-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Qu- bre Líder José Carlos Aleluia, considerando ainda
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- que a proposta não chegou à mesa com as alterações
dente, a preferência só pode ser apresentada no iní- sugeridas pelos senhores autores da emenda agluti-
cio da Ordem do Dia, o que não ocorreu. Verificamos nativa, suspendo a sessão até a entrega da referida
que não havia requerimento. Não há como fugir ao emenda aglutinativa alterada à mesa.
Regimento. Portanto, fica suspensa a sessão até a chegada

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A do documento.
preferência foi apresentada no tempo oportuno por- (É suspensa a sessão.)
que a emenda aglutinativajá está na mesa. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUiA .... Sr. Presi- Está reaberta a sessão.
dente, V.Exa. sabe do respeito que tenho por V.Exa., O SR. RODRIGONlAIA - Sr. Presidente, peço a
mas eu estava presente, fui à mesa e constatei que palavra pela ordem.
não haVia requerirnento sobre ela. O art. 160 é claro: O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem

VExa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, além do
castigo aque fomos submetidos, pelo menos teremos
direito ao texto final?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
VExa. teráo texto oportunamente, Deputado.

O SR.RODRIGO MAIA - Oportunamente quan
do, Sr. Presidente? O castigo já foi dado. Parecia que
estávamos de volta ao primário. Nunca aconteceu
isso antes. Nem ao texto temosdireito - e é uma refor
ma fundament~1, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pelle
grino, para uma Comunicação de Liderança, pelo
Partido dos Trabalhadores.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra par<.\ uma questão de ordem.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, estou com a palavra ou não?

O SR. PRl;SIDENTE(João Paulo Cunha) - Va
mos ouvir o D~putado Nelson Pellegrino. Depois, da
rei a palavra aODeputado Alberto Goldman.

O SR. NELSON·PELLEGRINO (PT-BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa.
já me concedeu apalavra. Então, peço aos Srs. Depu
tados a gentile~~ de aguardarem.

Nesta noite .... penso eu -, estamos concluindo
processo da maior importância para o País. No mês
de abrH, esta Casârecebeu asPECs nOs 40 e 41 , das
mãos do Presidente da República, que veio entre
gá-Ias pessoalmente junto com os 27 Governadores
de Estado e algunsPrefeitos.
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A proposta de reforma da Previdência, já votada Do ponto de vista do Governo Federal, este não
em dois turnos por esta Casa, agora está no Senado. é o momento para rediscutir o pacto federativo - e
Concluímos sua votação negociando com Governa- essa reforma não se propõe a ser um instrumento de
dores, Prefeitos e com a base do Governo, que deu rediscussão. Aliás, quando a economia do País sofre
importantes contribuições, assim como a Oposição. passageira desaceleração e há queda da arrecada-
Fiz questão de registrar, quando da votação em se- ção, o momento não éomelhorparafazermosa refor-
gundo turno da proposta de reforma da Previdência, ma tributária. O Governo, porém, tem compromisso
que todos os Deputados de todos os partidos, à exce- com o País, e o Presidente Lula teve a coragem de
ção do PRONA, votaram o texto dessa reforma. encaminhar ao Congresso Nacional não só a propos-

Sr. Presidente, agora a Casa está convocada a ta de reforma da Previdência como também a de re-
votar o texto da proposta de reforma tributária, a mes- forma tributária.
ma que chegou aqui com os Governadores e o Presi- Sensível aos argumentos dos Governadores e
dente da República. A proposição seguiu o rito regi- Prefeitos, o Governo Federal está admitindo transferir
mental, passou pela Comissão de Constituição e Jus- receita hoje da União para Estados e Municípios.
tiça e de Redação e pela Comissão Especial e está Sras. e Srs. Deputados, o texto que em breve va-
pronta para ser votada pelo Plenário. mos votar é uma prova da transigência do Governo

Foram meses de negociação, meses de enten- Federal, que abre mão de 3% da sua receita de IPI e
dimento - até há pouco estávamos perseguindo o ob- do Imposto de Renda para criar um fundo de desen-
jetivo de negociar. Penso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. volvimento regional que compense as possíveis per-
Deputados, que conseguimos fazer um acordo satis- das em função da guerra fiscal. Nosso Governo consi-
fatório, o que é mais uma vitória deste Congresso e dera que a guerra fiscal não é o melhor caminho para
da Câmara dos Deputados. E esse acordo só foi pos- promover o desenvolvimento regional. A saída mais
sível porque o nosso Governo é conduzido por um adequada, entende ele, é investir na infra-estrutura e

promover incentivos, mas não com redução tributos,
Presidente sensível e porque temos uma base aliada porque desse modo todos perdem e a sociedade fica
que entende ser a negociação o caminho para reali-

prejudicada.
zarmos as reformas de que o Brasil precisa.

É necessário aumentar a carga tributária paraDesde o primeiro momento, o Presidente da Re-
compensar a perda de arrecadação. O caminho ideal,

pública deixou muito claro aos Governadores e Prefe- porém, repito, é investir na infra-estrutura e propiciar
itos que a proposta de reforma tributária que estava as condições necessárias para o desenvolvimento re-
apresentado era neutra. Com isso, queria dizer que gional, com crédito subsidiado por intermédio das
essa proposta não tem nenhum objetivo de aumentar agências regionais de fomento.
a carga tributária, já muito elevada nos últimos 8 anos O Governo Federal abre mão de 3% da receita
- uma carga de quase 10 pontos percentuais. obtida com o Imposto sobre Produtos Industrializados

Ao contrário, a nossa intenção sempre foi a de e de 3% do arrecadado com o Impostode Renda para
manter a carga global nos índices em que ela se en- efetivar a compensação regional, destinando mais re-
contra, com a condição de fazermos o remanejamen- cursos às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
to e a redistribuição do bolo tributário para chegarmos Além disso, disponibilizará 1 bilhão de reais de suas
à justiça social. Tanto isso é verdade que o texto pre- receitas para promover a desoneração das exporta-
vê, no caso da unificação das alíquotas do ICMS, o ções e criará UlTl seguro de 2 bilhões de reais, a fim de
lançamento da alíquota zero para medicamentos e tornar incontroversas as perdas dos Estados e dos
alimentos, o que é muito importante, pois desonera Municípios com a desoneração das exportações e de
principalmente as camadas populares, que necessi- uma parte dos bens de capital.
tam de alimentos e medicamentos básicos. Portanto, a proposta é positiva, desonera as ex-

O projeto de reforma apresentado pelo Governo portações, incentiva a competitividade e propicia ao
Federal também propõe elevar a carga tributária para empresariado e à economia brasileira como um todo
o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos na mais condições de concorrer no mercado externo. A
proporção do valor do imóvel, insere no texto constitu- reforma é importante, porque desonerabens de capi-
cional o princípio da progressividade, algo muito posi- tal e permite a ampliação do parque produtivo, além
tivo, e, em relação às heranças, estabelece uma alí- de atender à reivindicação do empresariado no senti-
quota e um patamar. Portanto, essa reforma é neutra do de se acabar com a acumulação da COFINS e
e não propõe o aumento da carga tributária. simplificar a cobrança.
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Os companheiros do Estado do Amazonas não to freqüentemente determinava o que a Assembléia
podem votar contra o texto, porque ele aumenta as Legislativa tinha de fazer. Convivi nesta Casa com os
isenções da Zona Franca de Manaus até o ano de. Governos do General Médici, do General Geisel, do
2023. Não pode haver, portanto, um Deputado do General Figueiredo e, depois, com os Governos do
Amazonas contra.a reforma, como não pode haver período democrático. Devo diZer a V.Exa. que jamais
um Deputado contra medidas que serão benéficas assisti à Presidência da Câmara dos Deputados to-
para o País, Estados e Municipios. mar atitudes como a que V.Ex~. tomou hoje à noite,

A União, com grande generosidade, abrirá mão particularmente quanqo suspendeu a sessão sem
de 25% da receita.oriunda da Contribuição.de Inter-hora marcada para reabertura.
venção no Domínio Econômico, ou. seja, repassará Sr.. Presidente, várias vezes houve suspensão
para os Estados Eí Municípios 25% da CIDE. Essa era de sessão para que o Plenário fizesse acordos, nego-
também uma reivindicação dos Governadores. ciações. Mas V.Exa. suspendeu esta sessão alegan-

Sr. Presidente, Sras..e Srs. Deputados,. quero do algo inusitado: "Fica suspensa a sessão .até a che-
elogiar o Relator, Deputado Virgílio Guimarães, que gada do documentd'. Nunca vi isso. E até agora o do-
a~olheu. em seu J~I~tório sugestões da base do Go- cumento não chegou.
verno,~osGovernadore~ e dos Prefeitos, e o Líder do Estamos todosaqui, 513 Deputados, 513 repre-
Goyerno, .Deputado Aldo Rebelo, que comandou a sentantes do povo brasileiro, esperando a negocia-
nossa bancada no processo de negociação com a ção - uma negociação política. Podemos dar mil no-
Oposição. mes a ela, mas é uma negociação política, para se

Nesta noite, a Câmara dos Deputados dará chegar a um texto qye até o m()mento, 23h, não está
mais .lImpasso importante e histórico na busca da pronto. E não se trata de um simples texto, mas do
constrpção das reformas estruturais de que o Estado textoql.le vaireforml.llar aGonstituição numa das ma-
brasil~iro necessita. Dessa forma, passaremos para a térias mais difíceis e complexas: o Sistema Tributário
nova etapa de desenvolvimento sustentável e econô- Nacional. ..
mico dó País. Desde 1995 trabalhamos com proposta de re-

Pod.eria eu passar mais tempo a discorrer desta forma triputária. Fui.urn dos membros da Comissão
tribuna sobre os benefícios insertosnotexto doDepu- que analisou uma PEC de igual. teor,. assim como o
tadoVirgfiio Guimarães e naemenda aglutinativa que atual o Ministro Palocci. Depois de 7 anos consegui-
apre~entaremos ao Plenáriopara materializar o gran- mos aprovar o texto na Comissão, mas ele. não foi a
de acqrdo n~cionalque conseguimos co~struir - o plenário.
Gov~rn() Federal,. os Goyernadores, os Prefeitos e a Sr..Presidente, lembro-me de que, quando pre-
sociedÊld~: sim, porque também houve a contribuição sidia o Congresso Nacional, certa vez o Senador Nilo
dos setores produtivo? e dos trabalhadores -, mas Coelho, sob a pressão da ARENA, o. seu partido, ex-
quero fincdiz~r .co~lamando. osDeputados e as De- plodiu: "Não sou Presidente da ARENA, sou Presi-
putadali> para, nesfanoit(3' vo.tar~ose aprovarmos a dente do Congresso Nacional'. Esperava que V.Exa.
propo~ta,dandou~ passo importante para oPaís. fizesseOmesmo' V.Exa. éimportante no PT, mas an-

OSA. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, tes eacima disso, é Presidente da Câmara dos Depu-
peçoapaJavraparaumareclamação. tados. Não faça o qlJe está .fazendo com esta Casa.

OSA.PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem Não é justo, não é direito, não é cOrreto nem conosco
V.Exa. aealavra. nem comopovobrasileirq, do qualsomos represen-

OSR.. ALB~RTO GOLDMAN (PSDB-SP. Recla- tantes, votar esta. importcmte matéria como sepreten-
mação;Semrevis~o do orador.) - Sr. Presidente, te- de hoje. Não.é correto com o País, não é correto com
nho el()gjado V.Exa. pela postura. que vem adotando a Nação brasileira. O penaq()rNiloC()elho teve o seu
na dife9ão d()s nossostrabalhos e pela firme, correta momento de glóri~, jamaisesquEícido. E vários Depu-
e hu~ildepo~tura que tem assumido na condução da tados que aqui estão est~vam lá naquele momento.
Casa, ~urélnte todo o tempo em 9ue estána Presidên- Podemos v()ltaram~nhã, às 9~, ~s.1Oh, já com o
cia. Mas, assim como fizelogi?sa V.Exa.em vários texto na mão,pois?9ue sepret19o<:ie votar agora não
momerytos, não posso agora deixar de fazer uma ob- é mais o que foiaprovad?na Comis?ão Especial.
servação. Muito obriQado. (furnp{tonoplenário.)

"f~npoa mandatos deDeputado. QuandoDepu- O SR. O.NYXL()FtE~ZO~I.~ Sr. Presidente,
tadoEstadual em São Paulo, o Comando do 11 Exérci- peço apalavraparaulna questão de ordem.



':Art. 70. Poderá a sessão ser suspen
sa por conveniência da manutenção da or
dem, não se computando o tempo da sus
pensão no prazo regimental".

Não houve tumulto, Sr. Presidente. Não é possí
vel que o Parlamento brasileiro seja submetido ao in
teresse e à ordem do "Sr. Imperial" Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Nós não estamos no Império!

Sr. Presidente, V.Exa. tem de respeitar o Parla
mento brasileiro. Tem de suspender a sessão e mar
car hora certa para reabri-Ia. VExa. tem de respeitar
os milhões de brasileiros que nos colocaram aqui. Os
nossos mandatos são tão legítimos quanto o de
VExa., que respeitamos. Sabemos que VExa. é um
democrata, embora hoje tenha se esquecido disso.
Por isso, peço-lhe, em nome do povo brasileiro, que
volte a ser democrata e transfira a votação para ama
nhã, em respeito aos arts. 226 e 70.

Obrigado.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra, para uma Comunicação de Lideranc
ça, pelo Governo.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, notei que o Deputado Alberto Goldman
estava hoje para poucos amigos. Comentei com
S.Exa. que esperava, modestamente, estar entre es
ses poucos amigos.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Fizemos o supremo esforço de entregar ao País
VExa. a palavra. o resultado de uma reforma tributária, que não é ape-

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Questão nas desta Casa nem do Governo, mas do Congresso
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Nacional, da Câmara dos Deputados e de muitos
formulo questão de ordem com base no art. 226. ex-Parlamentares, que hoje são Governadores. Se

Os Parlamentares têm assegurado o direito de VExa. suspendeu a sessão foi para que pudéssemos
discutir e deliberar sobre as matérias em apreciação na ouvir Governadores do PSDB, os quais acolheu com
Casa. Estamos há 2 horas sem apreciar ou discutir coi- muita generosidade e espírito democrático em seu
sa alguma, porque ninguém conhece o relatório. Ontem gabinete. (Palmas.)
foi cassada, por meio de manobra, a possibilidade da São uma injustiça as acusações que lhe fazem
Casa de discutir a reforma. Essa manobra retirou de to- de desrespeito a esta Casa, quando, em nome da ne-
dos nós o direito democrático e legítimo que conquista- gociação, traço característico do Poder Legislativo,
mos nas urnas. Além disso, não é possível assistir a V.Exa. recebia em sua sala os Governadores do
esta cena: a Mesa reabriu uma sessão que se prolonga- PSDB - Jatene, Cássio Cunha Lima -, conversava
va artificialmente, sem termos o documento para discu- com os Governadores do Rio Grande do Sul, de Mi-
tiro A Mesa deu as costas ao Plenário. nas Gerais, que por sua vez conversavam também

Encontro embasamento para suspender a ses- com Parlamentares desta Casa. (Apupos.)
são apenas no art. 70 do Regimento Interno, que diz o VExas. só sabem falar e acusar. Precisam
seguinte: aprender a ouvir. Aprendam a ouvir!

Portanto, se conseguimos trazer esse texto foi
porque conversamos com os Governadores Aécio
Neves, Geraldo Alckmin, Germano Rigotto, com o Go
vernador do Ceará, enfim, com todos os Governado
res que ajudaram a construir, junto com esta Casa, a
proposta que vamos votar nesta noite.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, queremos fazer um
desagravo às acusações injustas ao Presidente da
Câmara dos Deputados. O Deputado João Paulo Cu
nha não é apenas um homem probo. S.Exa. é um ho
mem íntegro, um democrata, que não negou à Oposi
ção o acesso às relatorias das medidas provisórias,
que nos foi negado no Governo passado. (Palmas.)

Portanto, compreendo a impaciência do Depu
tado Alberto Goldman pelo adiantado da hora, com
preendo a impaciência do Deputado Onyx Lorenzoni,
porque não vê coroado de êxito e triunfo o seu pensa
mento, mas podemos conviver muito bem com nos
sas divergências e antagonismos, respeitando as
personalidades, como o Presidente da Câmara dos
Deputados, respeitando o sentido que marca o Poder
Legislativo de maioria e de minoria, respeitando-nos
mutuamente, porque apenas assim seremos dignos
do respeito do povo e do País.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos
Aleluia para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Peço ao Se
cretário da Mesa que se afaste um pouco, porque
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gostaria de falar olhando nos olhos de V.Exa., Sr. Pre- VExa. permitiu que se encerrassem os debates
sidente João Paulo Cunha. ontem e sabe que hoje já circularam 2 ou 3 textos distin-

(Manífestação no plenárío.) tos. Não tiro da Maioria o direito de votar, mas também
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- não quero que retirem da Minoria o direito de pelo me-

te, VExa. não está conseguindo manter a ordem na nos analisar a matéria. Queremos analisá-Ia, queremos
Casa. Eu lhe avisei lOgo cedo que tomasse cuidado conviver com VExa em paz. Não gostaríamos de agre-
com a forma como estava conduzindo a sessão. Que- di-lo retirando a presença das Oposições. A permane-
ro falar e não estão deixando. cer esse tratamento, sem o devido respeito às Oposi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- ções, poderemos ter urna sessão muito tumultuada
putadoJosé Carlos Aleluia, VExa. observou muito bem para um Presidente que talvez não mereça isso.
que, durante a fala do Líder do Governo, a Presidência Faço um apelo: se V.Exa. quer que seja apre-
não o interrompeu, o Plenário se manifestou - e o fez sentado o texto, que o seja. Mas votar hoje? Votemos
manifestou livremente. Todos aqui são adultos, sabem o amanhã. Hoje não se vota mais, é inconcebível. Não
que fazem. Então, da mesma forma, não vou interrom- vou nem sequer entrar no mérito da questão, não vou
per VExa. E olharei nos olhos de V.Exa. (Palmas.) dizer se é boa ou ruim a reforma.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Posso falar? Está sendo distribuído o texto. Vamos dar à
Sr. Presidente, V.Exa. ouviu, como todos nós, o Oposição tempo para analisar as mudanças. Certa-

discurso de um dos Deputados mais experientes da mente, mesmo na basedo Governo, nem todos as co-
Casa, ° Deputado Alberto Goldman. nhecem.

Nesta manhã, em razão do carinho que tenho por Vamos fazer os destaques. Se o Governo tiver
V.Exa., tomei o cuidadodeprocurá-Io e dizer que da for- maioria, aprova a matéria hoje, amanhã, sábado ou
ma como estavél conduzindo os trabalhos da Mesa, ce- domingo. Mas não podemos votar um texto desco-
dendo. em excesso às pressões da base do Governo, nhecido.
teria dificuldade em conduzir tão difícil sessão. V Exa. certamente recorda que suspendeu a

Não estamos reunidos para discutir um projeto sessão em virtud~ de.questão de ordem de minha au-
de lei. Não estamos discutindo uma medida provisó- toria, porque iria .ser votada a preferência para uma
ria, mas uma éllteração na Constituição brasileira. Das emenda aglutinativa desconhecida por todos. V.Exa.
missões do Parlarnento~ e vai da sua origem -, tal- suspendeu a sessão, o texto foi elaborado e agora
vez a maisimport~nteseja a quefixa o quanto cada nos chega. EsperO seja ele relatado pelo Deputado
cidadão deve pagar para a manutenção do Estado. Virgílio Guimarães. Mas V.Exa. há de convir que não

Estamos aquTreunidos, Parlamentares experi- há como votarmos.
entes, sob os olhares do povo brasileiro, para fixar as Não vamos desgastaras relações. O Congresso
regraspor meio das quais os Governos Federal, Esta- tem de ter o mínimo de independência, o mínimo de
duais e Municipais deverão extrair recursos do cida- dignidade.
dão, da s~ciedadebrasileirapara organizar o Estado. Circulei pelos corredores. Estão todos indigna-
E o que vemos? Sã023ht9min~6seg. Pretendemos dos com a forma Como estão sendo tratados. Fomos
votar um texto, mas todos sabemque ele não existe. deixados aqui no plenário sem nenhuma atenção,

V.Exa. é um homem de bom senso. Não há sem nenhumaihformação, aguardando a chegada de
como votar um texto que às 23h20min não é do co- um texto que não podemos analisar.
nheciniénto de ninguem, Hoje pela manhã nós, do PFL, gastélmos cerca

FÇ\ç?-lheum apelo, para que a sua biografia não fi- de dUéls horas e meia parél analisar o texto distribuído
que m~culélda por um· comportamento naturalmente ontem. Como.vamos analisar esse texto agora, para
justifjc~vel da bancada ?aOposição. Nossa bancada votá-lo?
não tem tradição de agrêelir, essa é uma característica Defenda a Casa, defenda a sua biografia, Sr.
do partido de VExa. Queremos apenas ter tratamento Presidente. Nãodeixe que passem por cima de V.Exa.
digno. Ficamos aqlJi durante horas aguardando que as Permita que o trator do Executivo passe por cima da
negocil;1ções •• caminhassem sem. a participação das Oposição, mas não o deixe passar por cima do Presi-
Oposições.. Com sua .. capacidade de discernimento, dente da Câmara dos Deputados. A Câmara dos De-
acreditaV.Exa. que temos condições de votar contra ou putados tem história.
a favor de umáemenda constitucional que nem conhe- Sabe V.Exa. que o.Deputado Roberto Brant é
cemos?Gomo vamos fazeros destaques? homem de princípios. Ficou contra este seu Líder na
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votação da reforma da Previdência e nossa relação
em nada se abalou. VExa. viu de que forma indignada
o Deputado Roberto Brant se dirigia a V.Exa.!

VExa. talvez não mereça isso, mas a forma
como as coisas estão sendo conduzidas nesta noite
vai levar a que todos tenham vontade de fazer o mes
mo que o Deputado Roberto Brant fez naquele mo
mento; algo que veio do coração, não da razão. Foi
justo e foi de coração.

Portanto, antes de fazer qualquer proposta para
a Oposição, quero fazer um apelo a V.Exa.: vamos es
tabelecer procedimentos. Não quero discutir... (O mi
crofone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encerrar, Deputado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - V.Exa. está
me tratando de forma diferente dos outros Líderes. É
a primeira prorrogação - também não preciso de
mais nada. V.Exa. hoje realmente está tratando a
Oposição de forma diferente. Eu usarei 1 minuto.

Faço um apelo a VExa.: pelo menos ajuste pro
cedimentos. Não queira votar a matéria hoje. VExa.
vai prejudicar esta Casa que Ulysses Guimarães e
outros Presidentes honraram - certamente VExa.
também a honrará; não acredito que permitaseja esta
noite triste para a Câmara dos Deputados e para a
sua gestão.

Creio que o Governo está interessado em votar
a proposta. Creio até que possa ganhar, mas não des
sa forma, esperando que o Deputado Fernando de
Fabinho entenda uma emenda constitucional com o
texto amparado na perna, literalmente na perna,
como está fazendo.

A Constituição do Brasil não pode ser votada na
perna, Sr. Presidente! VExa. não pode fazer isso!
(Palmas.) Não podemos fazer isso. V Exa. está acima
disso. VExa., um jovem promissor, não pode permitir
uma coisa dessas. Foi o que lhe disse ao meio-dia:
Não permita que eles destruam o seu trabalho como
Presidente da Câmara. Imponha-se, porque todos es
tarão ao seu lado, inclusive a base do Governo.

O Presidente Lula não tem o direito de fazer com
que nós todos sejamos humilhados por ele. Vamos to
mar uma decisão inteligente, vamos sentar, conver
sar, estabelecer procedimentos. Vamos votar ama
nhã, mas não vamos nos humilhar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, Deputado Alberto Gold
man, demais Deputados que levantaram questões de
ordem, a Presidência, de fato, tendo muitos defeitos e
algumas qualidades, não pode colocá-los a serviço

da condução dos trabalhos, que deve ser feita estrita
mente com base no Regimento, na Constituição e nos
nossos costumes.

É tradição na Casa suspender os trabalhos.
Aliás, muitas vezes ocorre o contrário: as sessões são
suspensas por prazo determinado, porém se aguarda
por muito mais tempo. (Palmas.)

Fique tranqüilo, Deputado, esta Presidência e a
Mesa não vão pautar suas ações por nenhuma pai
xão partidária, nem farão opção política quando da
condução dos trabalhos. Vão seguir estritamente o
Regimento Interno. É a tradição. Votação de emenda
aglutinativa é assim. Na reforma da Previdência foi
assim: o Relator apresentou a emenda aglutinativa e
os partidos tiveram prazo para apresentar seus desta
ques de votação em separado. Temsido dessa forma.
Portanto, não vamos transformar o calor político que
estamos vivendo numa relação ruim, pois na realida
de não há absolutamente nenhum problema regimen
tal. Estou tranqüilo com a minha consciência e seguro
de que a votação está sendo conduzida de acordo
com as normas da Casa.

Vamos dar continuidade aos trabalhos, votando
o requerimento de preferência. (Palmas.)

Quanto à biografia, a história certamente escre
verá a minha e a de VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de preferência subscrito pelo
nobre Vice-Líder do PT, Deputado Luiz Sérgio.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra o requerimento, concedo a
palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Par
lamentares, inicialmente peço desculpas se algumas
das minhas observações estiverem prejudicadas por
uma nova versão, à qual eu não tive acesso. Mas a
versão a que eu tenho acesso me deixa extremamen
te preocupado.

Disse o Líder do Governo que fez acordo com os
Governadores, mas na verdade há necessidade de se
fazer acordo com todos os contribuintes brasileiros.

Chamo a atenção de VExas. para 2 detalhes.
Esta emenda aglutinativa institui a taxa de limpeza
pública para todos os Municípios. Ela cria o art. 149-B,
que tem a seguinte redação:

"Art. 149-8. Os Municípios (.. .) poderão
instituir contribuição, na forma das respecti
vas leis, para o custeio do serviço de limpe
za de vias, logradouros, praças e parques
localizados no território do Município (. ..)".



"Art. 150 ..
V - estabelecer limitações ao tráfego

d(; pessoéls du bens, por meio de tributos in
terestaduais ou intermunicipais, admitida a
cobrança de pedágio".

SuprimiU-se do texto constitucional as
expres§>ões ''vias conservadas" e "pelo Po
der Público".

Na yerdéldé, .está-se garantindo que eventuais
concessões de serviços rodoviários possam ser
questionadas no ~upremo Tribunal Federal. Está de
finido que qualquer concessionária pOderá cobrar o
pedágio. Inclusive, lembro aos Deputados do Paraná
uma questão altamente discutida no início do Gover
no Robe~o Requiao,em relação ao. pedágio, que
após essa emenda não maispoderá ser questiona
da. Lembro também qye oIPVA, olPTUe o Imposto
de Renda est~o excluídos do princípio da anualida
de e da noventena. São questões extremamente
graves.

Diz-se que esta reforma é neutra, mas ela repre
sentará o incremento de arrecadação da ordem de 26
bilhõesdereais. Comopode ser neutra se aumenta a
arrecadação em ~6 bilhões de. reais? De onde.sairão
esses 261:lilhõe~ de reais? Certamente, de toda a po
pulação brasileira.

Estamos apmentandoa cobrança, esquecen
do-nos.de que :r~entemente inovamos na cobrança
dos inativos.O Qrs:amento já veio para esta Casa pre
vendo a arreca~ação de 1 bilhãoe 4;00 milhões da co
brança de inativos e de lbilhão e soa milhões da ele
vação do teto. São mais de 3 bilhões advindos da re
forma previdenciária, .• rrcentemente aprovada por
esta Casa e que agora ~stá no Senado.

E pior: o.grande iobjetivo da emenda que será
apreciada é a prorrogação da Desvinculação das Rece
itas da União-DRU. GercadeSObilhões de reais pode
rão ser aplicados em quaisquer interesses govema-
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Já questionada outrora no Supremo Tribunal Fe- mentais e não apenas em saúde, educação e seguran-
deral, essa taxa está agora constitucionalizada e ça. Há também a prorrogação da CPMF," que terminaria
qualquer Município poderá cobrá-Ia. a partir do ano que vem, com a alíquota de 0,08%, ape-

Chamo a atenção para a alteração promovida nas para fins fiscais; agora ficará em 0,38%.
no indsoV do art. 150 da Constituição Federal, no Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
que se. refere aopedágio. Na atual. redação, o pedágio mentares, estamos votando na calada da noite algo
só poderá ser cobrado. pelas vias conservadas e pelo quevai. represen,ar, a partir do ano que vem, um au-
Poder Público; pela emenda aglutinativa apresenta- mento de 26 bilhões de reais na arrecadação. E esse
da, poderá ser cobrado por qualquer concessionária, dinheiro· não sairá dos Governadores, dos .. Prefeitos,
mesmo que a via não esteja conservada. mas da população de seus Muoicípios, da população

Para que•ninguém alegue que estou exageran- de seus Estados. E nós seremos responsáveis por vo-
do, vou ler o texto da emenda aglutinativa: tarmos sem ter total e pleno conhecimento de um tex

to que poderá, sem dúvida alguma, deixar muitos De
putados sem saber~ que explicar para seus el~itores,

porque estamos aqui, por meio dessa emendaagluti
nativa,aument~ndotremendamente a carga tributá
ria. Nem oS estudos detalhados de algumas altera
ções feitas de última horanesse texto, que certamen
te deixarão margem a dúvidas, vão gerar explicações.

Na verdade; dir-se-á: "Foi o acordo com os Go
vernadores, foto acordo com os Prefeitos." Mas nos
esquecemos de um·d~talh6.fundamental:o.principal
acordo qlJetemos defazer é com o cidadão do nosso
Estado, dandssa cida<ie'r ele não está s~ndo con
sultado, está simplesmente sendo surrupiado na ca
Iada da noite.

O SR. PRESIDENT~. (João .. Paulo Cunha) 
Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado
Luiz Sérgio.

O SR. lUIZSÊRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente,Srs; Deputados, se está em
votaçãoapreferêncifl pela emendaaglutinativa é por
que ela reflete o espírito democrático das Lider~nças

dospartidos dfl base do Governo, que, lideradas por
V.Exa., .construfram .e~sa proposta, atendendo e ou
vindo Governadores e Prefeitos.

Por isso, apelâmos aos Deputados que ajuda
ram a construir essa propo~ta .aglutinativa para que
permaneçam no plenário e votem "sim". O Brasil es
pera há muitos anos uma reforma tributária eé che
gada ahora de o (;oowesso Nacional dar essa res
posta··aopovo .•brasileir<>.

A SRA. JUfZA DENIS§ FROSSARD -Sr. Presi
dente, peço a palayra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD
(PSDB-RJ. Pela or~em' Sem revisão da oradora.)
Sr. Presidente, gostaria de obter um esclarecimento:
este texto que ténhoem mãosé oquevou votar? É
este o téxto?
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- ela é a substitutiva. A suspensão do trabalho foi exata-
putada, por favor, é a Emenda Aglutinativa n° 27. mente para receber as mudanças. É uma emenda

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD - Não. que foi substituída.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - É um novo

Então, VExa. deve ter. texto, é uma emenda substitutiva aglutinativa global.
A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD - É este? Nas suas explicações, VExa. fez referência à votação
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - da reforma da Previdência. Nela, nós votamos contra.

Exatamente. As aglutinativas foram feitas com apoio das Oposi-
ASRA. JUíZA DENISE FROSSARD -Sr. Presi- ções. Tudo estava negociado. VExa. negociou. Hoje

dente, sou novata na Casa. Portanto, permita-me ma- VExa. está sendo impedido, por alguma força, de
nifestar minha perplexidade. Eu dava ao réu, durante conduzir a negociação, como é capaz de fazer.
os 14 anos em que atuei como juíza, prazo para ler a Estou preocupado com a Casa, não é comigo.
sentença, para recorrer, para decidir. Não posso deci- Nós, da Oposição, estamos sempre preparados para
dir sobre algo que recebi agora. Eu não tenho condi- perder, mas não podemos perder a dignidade nem
ção de ler a matéria neste momento, Sr. Presidente. deixar que a Casa a perca também. (Palmas.)

OSR.PAULODELGADO-Ninguéméréuaqui. O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
Liminar se decide sem que seja dado prazo. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. terminou, Deputada Denise Frossard? VExa. a palavra.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD -Sr. Presi- O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
dente, é uma questão de bom senso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero cha-

Aqui está a Constituição da República Federati- mar a atenção dos Líderes da Oposição para dois
va do Brasil. Eu tenho responsabilidade. pontos. Primeiro, devem levar em consideração que

Juíza que fui durante 14 anos, nunca assinei VExa., na sua magnanimidade e paciência, já resol-
nada que eu não tivesse absoluta certeza deter lido. veu a questão. No entanto, está graciosamente permi-
A qualquer réu eu dava o direito de analisar a sua sen- tindo que a obstrução continue. Segundo, precisamos
tença, de falar com o seu juiz. Sr. Presidente, o que eu restaurar o valor original das palavras e da tradição
peço é o prazo dos réus, só isso. (Palmas.) parlamentar. Todos os Deputados da Oposição que

O SR. INÁCIO ARRUDA - Alguma questão de têm falado são experientes. Sabe inclusive o nobre Lí-
ordem, alguma coisa para decidir, Sr. Presidente? der José Carlos Aleluia que um Senador do seu parti-

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou do, que foi Vice-Presidente da República por 8 anos,
colocar em votação o requerimento de preferência. formulou um dos conceitos que estão mais presentes

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- na tradição parlamentar e que o povo e a opinião pú-
te, peço a palavra para uma questão de ordem. blica às vezes não compreendem: que na Casa não

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem há quorum, que ela não quer votar, que os Deputados
V.Exa. a palavra. não comparecem às sessões. Não é verdade. Na

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Qu- Casa sempre há quorum, quando h,á decisão. Quan-
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- do nãohá decisão, não há quorum. E isso que, a partir
dente, V.Exa. está colocando em votação a preferên- deste momento, passa a existir, porque há decisão e
cia para que seja votado um texto que foi apresentado a emenda aglutinativa constrói a decisão dentro do
à Mesa às 23hOSmin. O requerimento que VExa. tem Regimento.
em mãos é das 21 h. Mesmo VExa. dizendo que foi no A suspensão da sessão que VExa. sábia e regi-
início, como se pode pedir preferência para algo des- mentalmente possibilitou é que construiu essa arqui-
conhecido? Isso é irracional. Nós estamos fazendo tetura da emenda substitutiva, com base no art. 17 do
uma reunião irracional. Estamos atentando contra to- Regimento Interno, que diz que pode ser suspensa ou
dos os princípios para o bom funcionamento de um levantada a sessão a qualquer momento, pelo Presi-
parlamento. VExa. está desgastando sua relação dente, quando este entender que vai facilitar o funcio-
com as Oposições. namento da Casa e o esclarecimento para votar. Essa

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- questão, a partir deste momento, fica esclarecida, e é
putado José Carlos Aleluia, essa emenda já existia, a forma que permite que o conteúdo seja votado.
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E digo mais: os Governadores participam da ne- cussão, ao que se refere o art. 178. Só que agora é
gociação, assim como os Prefeitos, pela destinação uma emenda aglutinativa nova. Os Deputados preci-
daquilo que s está votando. São os líderes da maioria sam ter conhecimento, deter-se e debruçar-se sobre
do povo. Por isso, VExa., reafirmando aquilo que já o texto. O Parlamento brasileiro tem a tradição de
decidiu, resolve a.questão de ordem que está sendo aprofundara discussão.
reiteradamente apresentada. Coloque em votação a Henry Nevinson, no seu livro Essays in Free-
matéria, porque é essa a decisão que VExa. tomou. dom, afirma que costumamos perder a liberdade,
Nós o apoiamos, contestando a questão levantada como costumamos perder também o amor, porque,
pela Oposição. depois da conquista, nós nos acomodamos. Então,

O SR. LÉO ALCÂNTARA -Sr. Presidente, peço tanto a luta pela liberdade como a luta pelo amor de-
a palavra pela ordem. vem ser permanentes.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O Poder Legislativonão pode abrir mão de suas
VExa. a palavra. prerrogativas para discutiras matérias e se aprofun-

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela or- dar em uma da importância, do calibre, do quilate da
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não te- reforma tributária. Ele tem de ter tempo para discutir e
nho questão de ordem a levantar, mas peço~lhe 5 mi- se aprofundar nessas matérias.
nutos. VExa. me conhece, estou no meu segundo Peço a VExa. que acate a questão de ordem,
mandato, poucos Parlamentares aqui ouviram minha suspendendo a sessão, para queo Poder Legislativo
'Voz, não sou Deputado de estar me pronunciando. aprofunde a discussão sobre a reforma tributária.

Sr. Presidente, não tenho segurança para votar O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
um projeto e uma emenda aglutinativa complexa Indefiro a questão de ordem de V.Exa., Deputado
como esta. Não sou tributarista. Não podemos anali- Álvaro Dias, porqueo principal da matéria já foi discu-
sar matéria que vai mexer com 9 cofre dos Estados, tido, e o próprio Plenário aprovou um requerimento
dos Municípios, da União e do cidadão, que paga im- encerrando a discussão.
posto, em 5 ou 10 minutos. A emenda é Um acessório do principal e, assim

Portanto, confesso a V.Exa., na minha humilde sendo, não cabe no'Va discussão, massim encami-
qualidade de·Deputado,.que, justamente por não ser nhamento da matéria. E na oportunidade os Deputa-
tributarista, não tenho segurança para votar o projeto dos poderão fazê-lo.
agora. Ainda há pouco cbnversei com o Governador O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
do Ceará,. que me indagou algumas questões sobre Srs. Deputados que aprovam o requerimento de pre-
as quais não tive segurança para responder. ferência permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Procurei VExa. desde o início desta sessão e APROVADO.
pedi-lhe o texto, a fim de analisá-lo. O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME -

O meu apelo é dequem nunca veio a este ple- Sr. Presidente, }:leçoa palavra pela ordem.
nário levantar questãode ordem ou o que seja, mas O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
de quem quer estudar, ajudar e votar, não açodada- V.Exa. a palavra.
mente, como estamos fazendo. VExa. quer que de- O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
mos preferência a uma emenda da qual tomamos co- (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
nhecimento há 2 minutos. É demais para este Depu- Presidente, diversos. Deputados esclareceram que
tado, que não é um tributarista - repito. têm o texto e querem ter tempo para lê-lo. Nós nem o

() SR. ÁLVARO DIAS - Sr. Presidente, peço a texto temos. Fomos procurá-lo em diversos lugares e
palavrapara uma questão de ordem. não o encontramos. Foram feitas cópias em número

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem insuficiente.
VExa. a palavra. Sr. Presidente, estamos sentindo que diversos

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT-RN. Questão de or- Deputados querem votara matéria, algunsatéfavora-
demo Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. velmente, mas não querem ser depois acusados de
173 do Re::,gimento Internoda Câmara dos Deputados irresponsáveis ou ficarcom a responsabilidade de ter
diz que, anunciada a matéria, será dada a palavra aos votado de forma leviana, e estão propensos a sair.
Deputados para discussão e apreciação. Não podemos permitir isso, Sr. Presidente. Precisa-

Esta matéria foi anunciada ontem, e o partido de mos de um pouco de tempo para analisar com as as-
VExa. entrou com requerimento para encerrar a dis- sessorias dos partidos as mudanças. Às vezes, tra-

'm''1,.• i
~ : L i I



"Art. 34 .

V - no caso do art. 34, V, o, de solicita
ção do Poder Executivo de qualquer Estado
ou do Distrito Federal.

"Art. 37 .

XXII - as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por

V- .
c) retiver parcela do produto da arreca

dação do imposto previsto no Art. 155,11,
devida a outra unidade da Federação;

"Art. 36 .

EMENDA AGLUTINATIVA N° 27, DE 2003 AO
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 41-A, DE 2003, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

RESULTANTE DA FUSÃO DAS EMENDAS
01-CE (JÚLIO CÉSAR), 44-CE (LUIZ CARLOS
HAULY), 52-CE (MAX ROSENMANN), 69-CE
(OSMAR SERRAGLlO), 76-CE (ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES ~ETO), 92-CE (BANCADA DC pn, 11
3-CE (GERVAS10 SILVA), 1 33-CE (SANDRO
MABEL), 211-CE (LAVOISIER MAIA), 228-CE
(JUTAHY JÚNIOR), 256 E 257-CE (EDUARDO
CUNHA), 373-CE (OSÓRIO ADRIANO), 388-CE (M.
MICHELETIO), 391-CE (CARLOS EDUARDO
CADOCA), 399-CE (NELSON PROENÇA), 406-CE
(JOÃO LYRA) E 438-CE (MIGUEL DE SOUZA)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 30 do Art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 10 Os artigos da Constituição a seguir enu
merados passam a vigorar com as seguintes altera
ções:
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ta-se apenas de um parágrafo, mas a mudança é radi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
caI. Tanto que estamos há horas discutindo, VExa. putado Carlos Sampaio, V.Exa. está recebendo a có-
vem conversando pacientemente com Governadores pia um pouco mais tarde. Outros Parlamentares rece-
e representantes do setor produtivo para se chegar a beram as cópias às 23h05min.
um texto. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- sobre a Mesa a seguinte
putado Antonio Carlos Mendes Thame, há 4 Deputa
dos inscritos para encaminhar, 2 a favor e 2 contra, e
também o pronunciamento do Relator e mais 15 mi
nutos ao final para os destaques serem apresenta
dos, o que dará mais de 40 minutos.

Nem toda emenda aglutinativa é nova. Ela mui
tas vezes provém de matérias já apresentadas na Co
missão ou juntou partes de várias emendas a partir
do parecer aprovado na Comissão. Portanto, parcela
significativa da Casa tem conhecimento do teor do re
latório apresentado.

O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, alguns Depu
tados usam o artifício da questão de ordem para discur
sar por 5 e até 10 minutos. Solicito a esses Parlamenta
res que respeitem os Deputados que estão aqui com
portados, sendo objetivos na questão de ordem.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
diz o art. 152 do Regimento Interno que até mesmo
nos casos de urgência terão de ser respeitados 3 re
quisitos. O primeiro é a publicação e distribuição, em
avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se
houver, das acessórias. Indago a V.Exa.: em que mo
mento a Mesa tem a certeza de que a emenda agluti
nativa foi devidamente distribuída?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Carlos Sampaio, se V.Exa. observar o avulso
distribuído através de cópias, como diz o Regimento,
verá que o horário está gravado. É exatamente esse o
horário que a Mesa toma como base para o conheci
mento do Plenário.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, to
dos os Deputados estão recebendo a cópia neste mo
mento. Portanto, não estamos tendo prazo suficiente
para discutir emenda que altera a cobrança dos tribu
tos no País.
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servidores de carreiras específicas, terão re
cursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuar-o de forma inteorada. in
clusive com o ,comoartilhamento de cadas
tros e de inforrnações fiscais, na forma da
lei ou convênio:'

"Art 52 .

xv - avaliar periodicamente a funcio
nalidade do Sistema Tributário Nacional, em
sua estrutura e seus componentes, e o de
sempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios."

"Art. 61 .
•• w •• ·................................................... •••••••••

§ 3° - Lei complementar que discipli
nar o imposto previsto no art. 155, 11, pode
rá,ainda, ser proposta porum terço dos Go
vernadores de Estado e Distrito Federal ou
por mais da metade das Assembléias Legis
lativas das unidades da Federação, manifes
tando-se",cadaumadelas, pela maioria rela
tiva de seus membros:'

"Art. 105 .

111- .
d) contrariar a regulamentação'de que

trata o art. 155, § 20, VIII, ou lhe der ,inter
pretação divergente da que lhe tenha atribu
ído outro tribunal.

"Art 146 .

111- ..
d) definição de tratamento diferenciado

e favorecido para as microempresas' e para
as empresas de pequeno porte, inclusive re
gimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, 11, das contribu
ições previstas no art. 195, 1 e §- 12 e13, e
da contribuição a que se refere o art. 239:'

'Art. 146-A. Lei complementar poderá
estabelecercritétios especia.is de tributação,
com o objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência, sem prejuízo da competência
de a União, por lei, estabelecer normas de
igual objetivo."

"Art. 148 .
I -,para atender a despesas extraordi

nárias, decorrentes de calamidade pública,

TI,~r',.'lllf I

de desastre ambiental, de guerra externa ou
sua iminência;

"Art. 149 ..

§ 2° ..
11 - incidirão também sobre a importa

ção de produtos estrangeiros ou serviços;
".... " , .

"Art. 149-A .

Parágrafo único - A contribuição a que
se refere o caput terá por base o consumo
de energia elétrica e poderá ser cobrada na
fatura respectiva, não se aplicando o art.
146, UI, 8:'

"Art.149-B- Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir cOntribuição, na forma
das respectivas leis, para o custeio do serviço
de limpeza de vias, logradouros, praças e par
ques localizados no território do município, ob
servado o disposto no art. 150, 1 e 111.

Parágrafo único - A contribuição a que
se refere o caputpoderá ter por base o valor
venal do imóvel, não se aplicando o art.
146,111, a."

"Art. 150 ..

111- ..
c} antes de decorridos noventa dias da

data em que haja sido publicada a lei que os
institUiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b;

V -estabelecer limitações ao tráfego
de pessoas ou bens, por meio de tributos in
terestaduais ou intermuniCipais, admitida a
cobrança de pedágio;

"§1° A Vedação do inciso 111, b não se
aplica aos tirbutos previstos nos arts. 148, I,
11, IV e V, e 154, 11, e a vedação do inciso 111,
c não se aplica aos tributos previstos nos
arts. 148, I, 153, I, 11, 111 e V, e 154, 11, nem à
fixação da base de cálculo dos impostos
previstos nos arts. 155, 111, e 156, I.

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, re
dução de base de cálculo, concessão de



42310 Ouinta-feira4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

crédito presumido, anistia ou remissão rela
tivos a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei específi
ca, federal, estadual ou municipal, que regu
le exclusivamente as matérias acima enu
meradas ou o correspondente tributo ou
contribuição.

..............................................................
§ 8° Qualquer associação ou sindicato,

nos termos da lei, poderá solicitar informa
ções relativas a benefícios fiscais concedi
dos, na forma do § 6°, a pessoas jurídicas.

"Art. 152-A. É vedado aos Estados e
ao Distrito Federal, no exercício da compe
tência prevista no artigo 155, 11, e § 2°, XI,
dispor sobre matéria não relacionada na lei
complementar de que trata o inciso XII ou
da resolução de que trata o inciso IV, ambos
do art. 155, §2°, ou, ainda que relacionadas,
possuam conteúdo ou forma diferentes da
queles nelas constantes.

"Art. 153 .

I - importação de produtos estrangei
ros e de serviços;

11 - exportação, para o exterior, de pro
dutos nacionais ou nacionalizados e de ser
viços;

§3° .

.........., .
IV - terá reduzido seu impacto sobre a

aquisição de bens de capital pelo contribuin
te do imposto, na forma da lei.

§4° - O imposto previsto no inciso VI:
I - será progressivo e terá suas alíquo

tas fixadas de forma a desestimular a manu
tenção de propriedades improdutivas;

11 - não incidirá sobre pequenas gle
bas rurais, definidas em lei, quando as ex
plore, o proprietário que não possua outro
imóvel;

111- será fiscalizado e cobrado pelos Mu
nicípios que assim optarem, na forma da lei,
desde que não implique redução do imposto
ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

"..................................................' .
"Art. 155

111- propriedade de veículos automoto
res terrestres, aéreos e aquáticos;

§ 1° .

IV - será progressivo;
V - terá alíquotas definidas em lei com

plementar, com limite máximo de quinze por
cento, admitida a diferenciação de alíquotas
nas transmissões por doação, por causa mor
tis e em razão do grau de parentesco.

§ 2° .

11 - a isenção e a não-incidência, salvo
determinação em contrário da lei comple
mentar:

c} não acarretará anulação do crédito
relativo a insumos, nas operações anterio
res à saída da indústria, de papel destinado
à impressão de jornais;

IV - resolução do Senado Federal, de
iniciativa do Presidente da República, de um
terço dos senadores ou de um terço dos go
vernadores, aprovada por três quintos de
seus membros, estabelecerá:

a} as alíquotas aplicáveis às operações
e prestações, não podendo estabelecer alí
quota superior a vinte e cinco por cento;

b} relativamente às operações e pres
tações interestaduais, as alíquotas de refe
rência, para efeito específico de determina
ção da parcela do imposto devida ao Estado
de origem, nos termos do inciso VI, b;

V - terá alíquotas uniformes em todo o
território nacional, por mercadoria, bem ou
serviço, em número máximo de cinco, ob
servado o seguinte:

a} o órgão colegiado de que trata o in
ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser ratificada por decreto legis
lativo dos Estados e do Distrito Federal, ve
dada alteração das definições, implicando
ratificação tácita a ausência de pronuncia
mento, nos termos de lei complementar;

b} a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessida
de e aos medicamentos de uso humano, se
gundo condições e listas definidas em lei
complementar, e a mercadorias, bens e ser-
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viços definidos pelo órgão colegiado de que i} relativamente à prestação do serviço
trata o inciso XII, g; de transporte aéreo, terrestre, aquático ou por

c} à exceção da alíquota prevista na qualquer outra via, somente será interestadual
alínea b, as demais não poderão ser inferio· aquela vinculada a mercadorias, bens, valores,
res à maior alíquota de referência de que semoventes e pessoas, passageiros ou não,
trata o inciso IV, b; cuja contratação preveja como destino físico

VI - relativamente a operações e pres- unidade da Federação diferente daquela onde
tações interestaduais, será observado o se- se iniciou a prestação;
guinte: j} nas operações com gás natural e

a} o imposto será calculado pela apli- seus derivados, o imposto será devido na
cação da alíquota da mercadoria, bem ou forma das alíneas a a c;
serviço sobre a respectiva base de cálculo; VII - não será objeto de isenção, redu-

b} a parcela devida ao Estado de ori- ção de base de cálculo, crédito presumido ou
gem será. obtid~ pela aplicação da alíquota qualquer outro incentivo ou benefício, fiscal ou
de referência prevista no inciso IV, b, sobre financeiro, vinculado ao imposto, exceto:
a base de cálculo, que, para efeito de apura- a} para atendimento ao disposto nos
ção dessa parcela, não compreenderá o art. 146,111, d, hipótese na qual poderão ser
montante do imposto sobre produtos indus- aplicadas as restrições previstas nas alíne-
trializados, quando a operação ou prestação as a e b do inciso 11;
configure fato gerador dos dois impostos; b} a Isenção para operações com gê-

c} a parcela devida ao Estado de Iocali- neros alímentícios de primeira necessidade
zação do destinatário, inclusive nas aquisições e com medicamentos de uso humano, se-
feitas por consumidor final na venda ou fatura- gundo condições e listas definidas em lei
mento direto, será a diferença entre os mon- complementar;
tantes obtidos na forma das alíneas a e b; VIII- terá regulamentação única, sen-

d} quando for aplicada a alíquota a do vedada a adoção de norma autônoma
que se refere () inciso V,b, o imposto caberá estadual;
integralmente ao Estado de origem; IX - ..

e} a parcelado imposto a que se refe- a} sobre a entrada de bem ou merca-
re a alínea c hão será objeto de compensa- doria importados do exterior, a qualquer títu-
ção, pelo remetente, com o montante cobra- lo, por pessoa física ou jurídica, ainda que
do nas operaçõese prestações anteriores; não seja contribuinte habitual do imposto,

f} o imposto poderá ser cobrado no qualquer que seja a sua finalidade, assim
Estado de origem, nos termos de lei com- como sobre o serviço prestado no exterior,
plementar; cabendo· o imposto aO Estado onde estiver

g} lei complementar definirá a forma situado odómicílio ou o estabelecimento do
como o imposto devido a que se refere a alí- destinatál'ioda mercadoria, bem ou serviço;
nea c será atribuído ao respectivo Estado .
ou Distrito Federal de localização do desti- c} sobre as transferências interesta-
natário, podendo condicionar ao seu efetivo duais de mercadorias e bens entre estabe-
pagamento °aproveitamento do crédito fis- lecimentos do mesmo titular;
cala ele concernente para compensação X - .
com o montante devido nas operações e a} sobre operações que destinem mer-
prestações seguintes; cadorias para o exterior, nem sobre serviços

h} somente será considerada interes- prestados a destinatários no exterior, asse-
tadual a operação em que houver a efetiva gurada a manutenção e o aproveitamento
saida de mercadoria ou bem do Estado do montante do imposto cobrado nas opera-
onde se encontrem para o Estado de locaIi- ções e prestações anteriores;
zação do destínatário, assim considerado ..
aquele onde oCorrer a entrega da mercado- d} nas prestações de serviço de comu-
ria ou bem; nicação nas modalidades de radiodifusão



"Art. 158

111 - poderá ser progressivo em razão
do valor do imóvel;

IV - poderá ter alíquotas diferenciadas de
acordo com a localização e o uso do imóvel.

"

§ 6° A incidência do imposto sobre
energia elétrica e petróleo, inclusive lubrifi
cantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados:

I - ocorre em todas as etapas da circu
lação, desde a saída do estabelecimento
produtor ou a importação até a sua destina
çãofinal;

11 - em relação à energia elétrica ocor
re também nas etapas de produção, de
transmissão, de distribuição, de conexão e
de conversão, até a sua destinação final.

§?O O imposto previsto no inciso 111:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo

Senado Federal;
11 - poderá ter alíquotas diferenciadas

em função do tipo e utilização.
"Art. 156 .
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sonora e de sons e imagens de recepção Ii- o) prever a obrigatoriedade da presta-
vre e gratuita; ção, por meio eletrônico, das informações

XI - a instituição por lei estadual limi- relativas a realização de cada operação e
tar-se-á a estabelecer a exigência do impos- prestação, no momento de sua realização, a
to na forma disciplinada pela lei complemen- sistema integrado de informações, disponí

vel às administrações tributárias;tar de que trata o inciso XII;
XIII - compete ao órgão colegiado de

XII- que trata o inciso XII, g, mediante aprovação
a) definir fatos geradores e contribuin- pelo número de votos definido em lei com-

tes do imposto; plementar, observado o mínimo de quatro
b) dispor sobre substituição tributária, quintos de seus membros:

inclusive, se for o caso, as hipóteses de a) editar a regulamentação de que tra-
transferência de responsabilidade pelo pa- ta o inciso VIII;

gamento da parcela do imposto a que se re- b) autorizar a transação e a concessão
fere o inciso VI, c; de anistia, remissão e moratória, observado

................... o disposto no art. 150, § 60;

f) assegurar o aproveitamento do cré- c) estabelecer critérios para a conces-
dito relativo à remessa para outro Estado, são de parcelamento de débitos fiscais;
com a observância do disposto no inciso VI, d) fixar as formas e os prazos de reco-
e, de serviços e de mercadorias, ao montan- Ihimento do imposto;
te cobrado nas operações anteriores decor- e) estabelecer critérios e procedimen-
rentes de aquisições destinadas ao ativo tos de controle e fiscalização na hipótese
permanente, segundo critérios que estabe- do inciso VI, o;
lecer;

g) dispor sobre a competência e o fun
cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada Estado e do Dis
trito Federal;

h) disciplinar o processo administrati
vo-fiscal;

i) definir as bases de cálculo, de modo
que o montante do imposto as integre, inclu
sive nas hipóteses do inciso IX;

j) dispor sobre regimes especiais ou
simplificados de tributação, inclusive para
atendimento ao disposto no art. 146, 111, d;

I) prever sanções, inclusive retenção
dos recursos oriundos das transferências
constitucionais, aplicáveis aos Estados e ao
Distrito Federal e seus agentes, por des
cumprimento da legislação do imposto, es
pecialmente do disposto no inciso VII;

m) dispor sobre o processo administra
tivo de apuração das infrações àlegislação
do imposto praticadas pelos Estados e Dis
trito Federal e seus agentes, bem como de
finir órgão que deverá processar e efetuar o
julgamento administrativo;

n) definir a forrna como o Estado de lo
calização do destinatário exercerá a sujei
ção ativa na hipótese do inciso VI, o;



Paragrafoúnico.. A. União instituirá pro
grama de renda mínima destinado a asse
gurar a subsistência das pessoas e das fa
mílias, priorizando-se inicialmente as de bai
xa renda, podendo ser financiado e realiza
do por meio de convênio com os Estados, o
Distrito Federal e. os Municípios, na forma
da lei complementar."

§ 12.A lei definirá os setores deativi
dade econôrnica para os quais as contribui
ções incidentes na forma dos incisos 1, b, e
IV do caput, serão nãoC:umulativas.

§ 13. Aplica~seo disposto no parágrafo
anterior .inclusiv~ na hipótese de substitui
ção gradual, total ou parcial,. da contribuição
incidente na. forma do inciso 1, a, pela inci
dente sobre a receita ou o faturamento.

§ 14. Na hipótese do § go, a alíquota
da contríbuição de que· trata o inciso 1, c,
deste artigo, aplicavelao lucro das institui
ções financeiras, não poderá ser inferior à
maior das. alíquotas previstas para as enti
dades a elas equiparadas e para as demais
empresas.

"Art. 203 .

'Art. 195 .
IV __ do importador de bens ou servi

ços do exterior, ou de quem a lei a ele equi
parar.

111 -vinte e cinco por cento do produto
da arrecªdElç~o d~ contribuição de interven
ção no domínio econômico prevista no art.
177,§4(), para os Estados e o Distrito Fe
deral, distribllídos na formada lei, QbServa
da a. dElstinaç~oaque refere o inciso 11, o,
do referidoparágrafo.

§ 3° Os Estados entregarão aosres
pectivosMunicí~iosvinte e cinco por cento
dos recursofque receberem nos termos do
inciso.lI,obseryad~sos critérios estabeleci
dos na.lei~ornplementar a que se refere o
art. 158;parágr~foÚnico.

§ 4~p() montante. de recursos de que
trata o inpisolH q~.e cabe a cada Estado,
vinte eCillcQ por cento serão destinados aos
seus Mu~icípios~ na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso."

"Art. 167 .

d} dois porcento, destinado a financia
mento ... de prog~amas de. desenvolvimento
nas Regiões Norte, Nordeste. e Centro-Oes
te e nogstad? do EspiritoSanto, por inter
médio dos r~spectivos Estados, nos termos
da lei complementar;

IV __ a vinculação de receita de impos
tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas

I - do produto da arrecadação dos im
postos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e nove por cento na seguinte forma:
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11. - cinqüenta por cento do produto da a repartição do prQduto da arrecadação dos
arrecadação do imposto da União sobre. a impostos a que se referem os arts. 158 e
propriedade territorial rural, relativamente 159, a destinação de recursos para as
aos imóveis neles situados; cabendo atota- ações e serviços públicos de saúde, para
lidade na hipótese da opção a que se refere manutenção e desenvolvimento do ensino e
o art. 153, § 4° 1/1; p~ra realização de atividades da administra-

111 - cinqüenta por cento do produto da ção tributária, como determinado, respecti-
arrecadªção do imposto do Estado sobre a vamente, pelos arts. 37, XXII, 198, § 2° e
propriedade de veículos automotores licen- 212, e a prestação de garantias ás opera-
ciados ou registrados em seus territórios; ções de crédito por antecipação de receita,

............................................................... previstas no art. 165, § 8°, bem como o dis-
Parágrafo único. As parcelas de receita posto no§ 4° deste artigo;

pertencentes aos Municípios, mencionadas "Art. 170 ..
no inciso/V! serão creditadas conforme cri- ..
tériosdefinidosem lei complementar:' VI- defesa do meio ambiente, inclusi-

"Art. 159 ve mediante tratamento diferenciado confor-
..... me o impacto .ambiental dos produtos e ser

viços e de seus processos de elaboração e
prestação;



Art. 82 .

§ 6° É facultado aos Estados e ao Dis
trito Federal vincular a fundo estadual de fo
mento à cultura até cinco décimos por cento
de sua receita tributária líquida, para o fi
nanciamento de programas e projetos cultu
rais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamentode:

I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11 - serviço da dívida;
111 - qualquer outra despesa corrente

não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados:'

Art. 2° Os artigos do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias a seguir
enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo
ou despesa, no período de 2003 a 2007, vinte
por cento da arrecadação da União de impos
tos, contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, já instituidos ou que vie
rem a ser criados no referido período, seus
adicionais e respectivos acréscimos legais.

§ 1° O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municí
pios na forma dos arts. 153, § 50; 157, 1;
158,1 e 11; e 159, 1, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem como a base de cálculo das desti
nações a que se referem o art. 159, 1, o e d,
da Constituição.
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'Art. 204 § 1° Para o financiamento dos Fundos
............ Estaduais e Distrital, poderá ser criado adi-
Parágrafo único. É facultado aos Esta- cional de até dois pontos percentuais na alí-

dos e ao Distrito Federal vincular a progra- quota do Imposto sobre Circulação de Mer-
ma de apoio à inclusão e promoção social cadorias e Serviços - ICMS, sobre os pro-
até cinco décimos por cento de sua receita dutos e serviços supérfluos e nas condições
tributária líquida, vedada a aplicação desses definidos na lei complementar de que trata o
recursos no pagamento de: art. 155, § 20, XII, da Constituição, não se

I - despesas com pessoal e encargos aplicando, sobre este percentual, o disposto
sociais; no art. 158, IV, da Constituição.

11 - serviço da dívida; .
III - qualquer outra despesa corrente § 3° Os adicionais criados pelos Esta-

não vinculada diretamente aos investimen- dos e pelo Distrito Federal até a data da pro-
tos ou ações apoiados:' mulgação desta Emenda, naquilo em que es-

"Art.216 tiverem em desacordo com o previsto nesta
Emenda, na Emenda n° 31, de 14 de dezem
bro de 2000, ou na lei complementar de que
trata o § 1°, terão vigência, no máximo, até o
prazo previsto no art.•79 deste Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias."

"Art. 83. Lei federal definirá os produ
tos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 80, 11, e 82, § 2°."

Art. 3° Ficam acrescentados os se
guintes artigos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias:

"Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, 11, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:

I - fica permitida a manutenção dos in
centivos e benefícios fiscais e financeiros, vin
culados ao imposto, autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nO 24, de 7
de janeiro de 1975, e os autorizados ou conce
didos por lei ou decreto estadual ou distrital,
destinados ao fomento industrial, agropecuário
e aqueles vinculados à estrutura portuária, à
cultura, ao esporte, a programas sociais, ao in
vestimento em infra-estrutura rodoviária e em
programa habitacional, concedidos, inclusive
em caráter individual, até 30 de setembro de
2003, ainda que sob condição e porprazo cer
to, observado o seguinte:

a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nO 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;
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b) os demais benefícios ou incentivos o sistema de partilha das alíquotas interesta-
autorizados por convênio, nos termos da Lei duais vigentes na data da promulgação desta
Complementar nO 24, de 7 de. janeiro de Emenda, e serão reduzidas, no decurso do
1975, poderão ter seu prazo de fruição man- prazo de oito anos, na forma e graduação pre-
tido pelo órgão colegiado de que trata o art. vista em lei complementar, até que se estabe-
155, § 2°, XII, g, pelo prazo máximo de onze leça uma única alíquota de referência de, no
anos, contados do primeiro ano subseqüen- máximo, quatro por cento;
te ao da promulgação desta Emenda; 111 -fica vedada, a partir da promulgação

c) 0$ autorizado$por meio de lei ou da presente Emenda, a concessão ou prorro-
decreto estadual ou distrital, destinados ao gação de incentivos ou benefícios fiscais ou fi-
fomento .industrial, agropecuário e aqueles nanceiros relativamente ao imposto de que tra-
vinculados à estrutura portuária, à cultura, ta o art. 155,11, da Constituição, exceto a pror-
ao esporte, a programas sociais, ao investi- rogação, até a· vigência da lei complementar
menta em infra-estrutura rodoviária e em referida no inciso 1, de incentivos ou benefícios
programa habitacional, não poderão ser fiscais· concedidos para atendimento das dis-
prorrogados e terão seu prazo de fruição posições do art. 146, 11I, d, da Constituição, e a
mantido confórme o ato concessório, não concessão ou prorrogação por convênio, nos
podendo ultrapassar o período de onze termos da Lei Complementar na 24, de 7de ja-
anos, contados do primeiro ano subseqüen- neiro de 1975, considerando-se extintos, na
te ao da promulgação da presente Emenda; data da promtllgação da presente Emenda,

d) os Estados e Distrito Federal terão quaisqueroutrós incentivos e benefícios fiscais
90 (noventa) dias após a promulgação desta ou financéirosçoncedidos a partir de 30 de se-
Emenda para publicar nos seus respectivos tembro dé 2003;
Diários Oficiais todos os atos concessórios IV - Lei complementar prevista no art.
relativos à alínea o, ou sua referência, quan- 155, ~2°, •. XIl, disporá sobre o regime de
do já publicados; transição referido neste artigo, podendo cri-

e) em 60 (sessenta) dias da publica- ar fundos ou outros mecanismos necessári-
ção prevista na alínea· d, os Estados e o os à sua consecução, e, observado o que
Distrito Federal deverão efetuar o registro e determinam os incisos 1 a 111, a vigência dos
o depósito da documentação·comprobatória incentivos e benefícios fiscais e financeiros
dos atos de cOncessão, para arquivamento e a aplicabilidade das regras em vigor à
junto aoórgâo colegiado previsto no art. época das respectivas concessões;
155, § 2°, XII,g; V - leiestadualpodera estabelecer

1) verificada, pelo órgão colegiado pre- adicional de até cinco pontos percentuais
visto no art. 155, § 2°, XII, g, a manutenção nas alíquotas. definidas nos termos do art.
indevida do incentivo ou beneficio, deverá 155, § 20, IV e V, a, da Constituição, obser-
ser feita comunicação ao órgão previsto no vado o seguinte:
art. 155, § 2°, XII, m, para instauração do a) o adicional poderá ser estabelecido
respectivo processo administrativo; para, no máximo, quatro mercadorias e ser-

g) os incentivos ou benefícios não en - viços, que tenham, na data da promulgação
quadrados. nas hipóteses do caput deste in- desta Emenda, aliquotas superiores às que
ciso ou os não publicados no prazo de que vierem a ser definidas;
trata a alínea d ficam extintos após 180 b) a alíquota da mercadoria, bem ou
(cento e oitenta) dias da promulgação da serviço, acrescida do respectivo adicional,
presente Emenda; não poder!:Í .ser superior à vigente na data

II - para efeito de aplicação do disposto da promulgação desta Emenda;
no art. 155, § 20, IV, b, da Constituição, para c) o adicional estabelecido poderá vi-
vigência nos trêS primeiros exercícios da exi- gorar Pelo prazo de três anos, contados do
gência do imposto na forma dada por esta início da exígênciado imposto na forma
Emenda, as alíquotas de referência deverão desta Emenda, devendo ser reduzido, após
ser fixadas de forma a manter equilíbrio com o referido prazo, em, pelo menos, um ponto
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percentual ao ano, até a sua completa extin
ção.

VI - para efeito do disposto no art.
155, § 20, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Exe
cutivos dos Estados e do Distrito Federal.

VII - Lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta Emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento
do lançamento e pagamento do imposto.

§ 1° As normas concessívas de benefí
cios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão con
templar novos beneficiários a partir da pro
mulgação desta Emenda.

§ 2° Pelo prazo de até três anos, con
tados da data de publicação desta Emenda,
os Estados e o Distrito Federal· poderão, a
seu critério, destinar até cinco décimos por
cento da receita líquida do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços 
ICMS à manutenção dos incentivos e bene
fícios concedidos a programas e projetos
culturais e programas de inclusão social, cri
ados até essa data, respeitado o limite de
cinco por cento do ICMS a recolher pelo
contribuinte.

§ 3° Enquanto não aprovada a lei com
p�ementar prevista no inciso 11, as alíquotas
interestaduais vigentes na data dapromul
gação desta Emenda serão reduzidas, a
cada ano, de um ponto percentual, no caso
da maior alíquota de referência, e de meio
ponto percentual, no caso da menor alíquo
ta de referência, até que se estabeleça uma
única alíquota de referência de, no máximo,
quatro por cento;

§ 4° Enquanto não se estabelecer uma
alíquota interestadual única de referência
de, no máximo, 4%, a que se refere o inciso
11, o imposto nas operações com energia
elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele deri
vados, caberá integralmente ao Estado de
localização do destinatário, aplicando-se as

regras previstas no art. 155, § 2°, VI, e e g,
XII, b e n e XIII, e da Constituição.

§5° Findo o período a que se refere o
§ 2°, caberá ao Senado Federal definir as
alíquotas de referência dos produtos nele
mencionados, observado o limite máximo do
inciso 11.

"Art. 91. O prazo previsto no caput do
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitárias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.

§ 1° Fica prorrogada, até a data referi
da no caput deste artigo, a vigência da Lei
nO 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.

§ 2° Até a data referida no caput deste
artigo, a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitárias será de trinta e oito
centésimos por cento.

"Art. 92. Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o parágrafo úni
co do art. 158, da Constituição, permane
cem aplicáveis os critérios de distribuição
dos recursos referidos no dispositivo consti
tucional vigente até a data da promulgação
desta Emenda.

Parágrafo único. A transição para os
novos critérios ocorrerá no prazo mínimo de
seis anos, de tal sorte que nenhum municí
pio sofra perdas em relação ao valor das re
ceitas a que fazia jus anteriormente:'

"Art. 93. A União entregará aos Esta
dos e ao Distrito Federal o montante defini
do em lei complementar, de acordo com cri
térios, prazos e condições nela determina
dos, considerando as exportações para o
exterior de produtos primários e semi-elabo
rados, a relação entre as exportações e as
importações, e a efetiva manutenção e apro
veitamento do crédito do imposto a que se
refere o art. 155, § 2°, X, a.

§ 1° Do montante de recursos. que
cabe a cada Estado, setenta e cinco por
cento pertencem ao próprio Estado, e vinte
e cinco por cento, aos seus Municípios, dis
tribuídos segundo os critérios a que se refe
re o art. 158, parágrafo único, da Constitui
ção.

§ 2° A entrega de recursos prevista
neste artigo perdurará, conforme definido
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em lei complementar, até que o imposto a que tenham como fato gerador a utilização
que se refere o art. 155, 11, tenha o produto efetiva ou potencial dos serviços de limpeza
de sua arrecadação destinado predominan- pública."
temente, em proporção não inferior a oitenta "Art. 98. O Poder Executivo, em até 60
por cento, ao Estado onde ocorrer o consu· dias contados da datada promulgação des-
mo das mercadorias, bens ou serviços. ta Emenda, encaminhará ao Congresso Na-

§ 3° Enquanto não for editada a lei donal projeto de lei, sob o regime de urgên-
complementar de qUe trata o capot, em cia constitucional, que disCiplinará os bene-
substituição ao sistema de entrega de recur- fícjos fiscais para a capacitação do setor de
sos nele previsto, permanecerá vigente o tecnologia da informação, que vigerão até
sistema de entrega de recursos previsto no 2()19 nas condições que estiverem em vigor
art. 31 e Anexo da Lei Complementar nO 87, no ato da aprovação desta Emenda.
de 13de.setembrode 1996, com a redação Parágrafo único, O projeto de lei que
dada pela Lei Complementar n° 115, de 26 refere.o caput definirá condições, critérios e
de dezembro de 2002. prazos para a concessão desses benefícios.

§4°0s E~tados e.o Distrito Federal Art. 4° As alterações na redação dos
deverão apresentar à. U~ião,. nos. termos incisos 11, IV, V,VI, VII, VIH, X, XI e XII do §
das instruções baixadas pelo Ministério da 2° do art. 155da Constituição, somente pro-
Fazenda, as informações relativas ao im- duzirão efeitos na data definida na lei com-
posto de que trata o art. 155, 11, declara- plementardeque trata o inciso Xli do § z>
das. Pelos contribuintes que realizarem do m~smo.artigo, mantendo-se aplicáveis,
operações ou prestações com destino ao até e~tão,as redações vige~tes até a data
exterior." da prOmulgação destq Emenda.

§ 5° A lei complementar estabelecerá Art. SOA. re9ação do art. 155, X, a, na
um sistema de ressarcimento das eventuais forma desta •Emenda~. somente. produzirá
reduções~aarrecadação dos Estados e do efeitosqpartirda ediçã() da lei complemen-
Distrito.Federal .• do imposto de que. trata o tar de que trata0 art. 93 dos Atos das Dis-
art. 155"i. da. Constituição, definindo.mon- posições Constitucionais Transitárias.
tante e critérios de entrega de recursos, de- Art. 6°H~ssalvado o disposto nos arts.
correntes das alterações introduzidas por 4° e 50, est~Eme,rI?aentraemvigor ~m 10
esta Emenda. de. ja~eiro?o ano subseqüente ao de sua

§ 6° O Poder Executivo da União en- promulgaç~9;

caminhará projeto de lei complementar de Art. 7° Ficam revogados:
que trata o. parágrafo anterior no prazo de I - ° inciso 1 do art. 161 da Constitui-
90 dias da promulgação da presente ção e.binciso 11 d9 § ao do art. 84 do Ato das
Emendá Disposiçõe~ConstitucionaisTransitárias;

"Art. 94. A regra enunciada no art. 11- a alínea "b" do inciso X e a alínea e
150,111, c, da Constituição, não se aplica do incisoXU do §2° e os §§4°e 5° do art.
ao imposto previsto no art. 155, 11, da Cons- 155 •da .. Constituição, .a partir .da produção
tituição, nOS doisprimeiros anos de. vigência dos efeitos dos dispositivos a que se refere
da leiS9mplementar que o?isciplinar:' o Art. 4°

"Art. 95. São acrescidos dez anos ao Sala das Ses$Ões,3desetembro de 2003. _
prazo fIxado no art. 40 deste Ato das Dispo- Eunício Oliveir~, Lfde.rdo. PMDS - Pedro Herry, Lf-
sições Constitucionais Transitárias:' der do PP - Eduar~o Campos, Líderdo possible-

"Art. 96. A Vigência do disposto no art. Nelson Proença,Vice·Lfder do Pj=>S - Inácio Arru-
159, IH e § 4°, iniciará somente após a edi- da, Líder do PCdoS - Neiva Moreira, Líder do PDT -
ção da leI de que trata o referido inciso 1/1. Sarney Filho, Líder .do PV - Bispo Rodrigues,

"Art. 97. Enquanto não iniciar aexigên- Vice-Líder do 1310co Parlamentar f>l1PSL - Nelson
cia dél S?t1tribuição de que trata o art. 149-B, Pellegrino, Líder do PT -"aldel1lar C()sta Neto, Lí-
os Municípios. e o Distrito Federal poderão der do Bloco Part.ametar Pl1PSL- Roberto Jeffer-
continuar exigindo as taxas já instituídas, son, Líder do PTB.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Estamos fazendo a nossa parte. Recebemos um
Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães projeto corajoso, como disse, que toca as questões
para proferir parecer à Emenda. principais e faz da neutralidade um ponto de partida.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Para Avançamos com ousadia e criatividade. Torna-
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- mos o projeto mais abrangente, incluindo nele pontos
te, Sras. e Srs. Deputados, com muita alegria, recebi, que ainda não estavam previstos na PECo Neste ple-
para oferecer parecer, esse substitutivo resultante de nário essa tarefa continuou.
emenda aglutinativa de autoria de diversas Lideran- Sr. Presidente, falarei dos avanços que obtive-
ças da Casa. É com satisfação que profiro o parecer, mos nesta Casa. Recebemos uma proposta de emen-
porque vislumbrei na matéria a participação dinâmica da à Constituição que atacava a questão central: falta
e coletiva dos membros da Câmara dos Deputados. de competitividadeda nossa economia. Desonera-

Ao encerrarmos os trabalhos na Comissão mos as exportações, tiramos do corredor de exporta-
Especial que analisou a proposta de emenda consti- ção os entraves clássicos, como é o caso dos créditos
tucional da reforma tributária, assumimos publica- não liqüidados, que nos impõem um custo adicional
mente o compromisso de que as negociações, o diá- na concorrência com os demais países, impedindo o
logo, o aperfeiçoamento e a construção do texto se in- crescimento da nossa economia. Ampliamos os hori-
tensificariam no plenário. O Brasil acompanhou pela zontes e incluímos investimentos, barateando os cus-
imprensa a confirmação desse compromisso pelos tos com a retirada de tributos, atendendo ao País no
Srs. Deputados. Foram dias de trabalhos intensos, que se refere à expectativa de geração de emprego,
com a participação dos sindicatos dos trabalhadores, crescimento econômico e justiça social. Esse objetivo
de representantes das entidades do setor produtivo, se concretizou nesta Casa.
de representantes dos Estados e das regiões brasilei- Sr. Presidente, acrescentamos, portanto, aspec-
ras, do setor público, dos Prefeitos, dos Governado- tos importantes para tornar investimento não apenas
res, de todos os segmentos ideológicos e partidários tributos federais, mas também tributos estaduais, de
da Câmara. forma equilibrada.

Foi um diálogo fecundo. E o mais importante, Sr. Cada medida demandou negociações, porque
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é que o diálogo re- não podíamos fazer a reforma transferindo a conta
sultou na construção de algo que veio para ficar. O País para alguém. Cada medida exigia diálogo com os
frustou-se em muitas Legislaturas esperando pela refor- segmentos envolvidos, porque não podíamos escon-
ma tributária. Com a ousadia do Presidente Lula e a co- der as dificuldades debaixo do tapete. Em meio à cri-
ragem dos Governadores, apesar dos conflitos momen- se é preciso elaborar uma reforma eficiente, negocia-
tâneos, chegamos unidos a uma proposta de emenda à da, equilibrada, com soluções integradas, visto que
Constituição que expressa a vontade nacional. as perdas têm de ser compensadas. Não se pode ad-

Após a discussão com o Conselho de Desenvol- mitir desequilíbrio fiscal, perdas para regiões, Esta-
vimento Econômico e Social, com diversos segmen- dos ou Municípios.
tos e com as regiões do País, conseguimos levar adi- Com essas limitações, avançamos para uma
ante a proposta de reforma num prazo curto, se consi- proposta apta a propiciar crescimento da economia,
derarmos a longa espera que já ocorrera. E o que nos investimentos e, portanto, alcançar nossos objetivos
deixará orgulhosos é que ainda neste ano de 2003 a maiores, mas acrescentando alguns pontos impor-
reforma tributária será aprovada. tantes. A defesa do contribuinte, assim como a da pró-

Sr. Presidente, é uma reforma corajosa, que fará pria economia, é ponto fundamental, porque, ao esta-
justiça social e fiscal e, sobretudo, permitirá ao Brasil belecer a noventena, proteção reclamada há muito
crescer, pois abre as portas para que ingressemos no tempo, levantamos obstáculos ao aumento da carga
mundo competitivo de forma igual. tributária.

Tendo um sistema tributário mais justo, o Brasil É importante dizer que a carga tributária dimi-
ocupará posição de destaque, porque tem um povo nuiu em vários aspectos. O primeiro, com profundo
superior, recursos naturais superiores e apenas algu- sentido social, é a redução sobre os bens consumi-
mas deficiências estruturais, entre as quais um siste- dos pelas populações mais pobres. Há muito se espe-
ma tributário iníquo, que não permite ao País melho- rava por isso, mesmo depois da Constituição cidadã,
rar sua situação no conjunto das nações. que estabeleceu critérios ainda não aplicados.
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Ao mudar o ICMS, o mais injusto, complicado, Protegemos os tributos, criando instrumento le-
sonegado e ineficiente dos tributos, introduzimos gal contundente para a administração tributária, inclu-
também a idéia da justiça social, por intermédio da sive com o reconhecimento. constitucional dos seus
política tributária. Desoneramos osprodutos da cesta funcionários, das suas carreiras e das suas prerroga-
básica, como estava na PECo tivas, inovação introduzida por esta Casa.

Com o esforço desta Casa, viabilizamos o cres- Sr. Presidente, muito tempo gastaria para enu-
cimento da receita saudável com o desenvolvimento merar os avanços que conseguimos, após exaustivas
da economia. A participação de sindicatos de traba- negociações. Falo de questões antes longamente de-
Ihadores, de partidos e de Deputados possibilitou-nos mandadas, propaladas, mas jamais· iniciadas. Refi-
estabelecer a desoneração absoluta, ao nível da isen- ro-me à transição origem/destino, longa reivindicação
ção, dos produtos de primeira necessidade e dos me- ensejada pelas injustiças sofridas pelos Estados mais
dicamentos. pobres, pelas regiões consumidoras. Isso jamais foi

Assim, como sempre reclamamos, não haverá a feito e está consignado em nosso trabalho numa tran-
injustiça de os pobres pagarem mais impostos do que sição equilibrada, justa e viável, sem perdas ou invia-
os ricos, completando a idéia da inclusão entre as bilização de quem quer que seja.
prerrogativas constitucionais, como saúde e educa- Completando esta obra legal, resolvemos a lon-
ção, o direito à. remuneração, à. renda. Com isso, o ga demanda das regiões produtoras de petróleo, sem
Imposto de Renda, na reforma que faremos na legis- assustar as regiões consumidoras, ao lado dos con-
lação infraconstitucional, perderá sua ação perversa sumidores de energia elétrica, .fazendo a transição
sobre os assalariados para atingir de maneira mais para a igualdade. Recebemos reivindicações de Esta-
contundente e justa as altas rendas, redistribuindo-as dos e Deputados - vejo a Deputada Fátima Bezerra,
diretamente aos que não têm renda alguma. grande lutadorádessa causa - e estabelecemos final-

Conseguimos também aperfeiçoar o dispositivo mente aeqüidadedos tributos na produção e nas vo-
da renda mínima, tornando-o mais aplicável. Isso sig- cações dos Estados, que não podem sertributárias.
nifica justiça social, ao lado de redução da carga tribu- Vencemos desafios longamente propalados,
tária, q4e é a que pesa sobre os produtos de primeira mas nunca enfrentados.
necessidade. Já havíamos reduzido a carga tributária Apesar da.demorél' os colegas foramcompreen-
da contribuição previdenciária para as pessoas mais sivos e participaram das negociações, como já havia
pobres. Q autônomo, o desempregado e o que traba- ocorrido na Comissão nocaso daprorrogação dos in-
lha na economia informal terão desonerados de seu centivos à. Zona Franca, o que trouxe desenvolvimen-
custo a perversa contribuição patronal, que impedia to às áreas de infonnáticae microeletrÔnica.
que el.es pudessem integrar-se·~ Previdência. Conseguimos tâmbém, com a participação de

Redui:imos a carga tributária dos investimentos setores da Oposição - Deputados e partidos -, recu-
e das importações, ou seja, no ponto em que precisa- perar o equilíbrio e avançar em pontos fundamentais.
va. Não permitimos aumento da carga tributária para Consignamos a participação naCIDE, acertada e en-
o setor adequadamente incluído, mas procuramos caminhada pelo Governo,. por meio de diálogo cons-
cobrir os vélzamentos. A compensação da queda des- trutivo - parecia impossível a participação dos Muni-
sa carga virá não do aumento de imposto em outro cípios, contemplados por ..esta Casa, que tem uma
setor, mas da inclusão do sonegador, do que vive da histórica vocação municipalista.
evasã9 eda guerra fiscal. .Aquele que hoje tem um TransferimosôlrnPo~toTerritorial Rural para os
carroUsadopaga IPVA, mas quem tem um iate de Municípios, com legislação fecJeral, protegendo os
luxo nãopaga. Fizemos ajusta inclw~ãodos impostos que não têm estr~turade, tributação e fiscalização. O
patrimoniais ao tornar progressivo o imposto sobre a imposto foi mantido. com a União, com repasse de
heranç~. 100% da arrecadação aos Municípios que assim de-

Esta Casa ousou atender a justas preocupa- sejarem.
ções e estabeleceu teto até para a carga tributária Fizemos um complemento adequado à ação do
progressiva dos impostos sobre o patrimônio, o que Governo, que teve corag'?m de dialogar todo o tempo
tranqüilizará o País. Estabelecemos alíquota máxima com Governadores, Prefeitos e esta Casa. Incorpora-
para o ICMS, ponto que mais preocupava e assusta- mos, nos últimos momentos, .as propostas dos parti-
va. ASSim, conseguimos regularizar o sistema tributá- dos, como se deu no caso da CIDE - Contribuição de
rio, proteger o contribuinte e o setor produtivo. Intervenção no Domínio Econômico, que será parti-

"W''i ~ , I
I"~ I,
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Ihada, atendendo, dentro das possibilidades existen
tes, a uma antiga reclamação. Se o mesmo não pude
mos fazer com a CPMF, a Contribuição Provisória so
bre Movimentação Financeira, optamos por prorro
gá-Ia. Em momento mais adequado - quem sabe? 
faremos maior reforma desse tributo.

Depois desta explanação - poderia.abordar di
versos outros aspectos -, agradeço aos que partici
param da Comissão: ao Presidente Mussa Demes e,
por intermédio de S.Exa., aos partidos, às Lideran
ças; à equipe técnica, na pessoa da Profa. Misabel
Derzi,que nos acompanhou durante todo esse tem
po; aos técnicos do CaNFAZ e aos técnicos da Casa.
Faço questão também de agradecer ao Dr. Rangel e
aos demais que conosco trabalharam. Não vou men
cionar o nome de cada um, porque foram muitos e
não quero correr o risco de cometer injustiças.

A vitória é de todos nós, sobretudo do Brasil,
que recebe uma reforma tributária equilibrada, justa,
que implementará o crescimento e estabelecerá a
justiça fiscal e social.

Termino este trabalho com o sentimento coletivo
do dever cumprido. Antes do Senado continuar a nos
sa obra, nós a concluiremos nesta Casa, nesta noite,
e depois no segundo turno.

a Brasil terá a reforma tributária sonhada ainda
neste ano e, a partir de 1° de janeiro de 2004, tenho
certeza, numa nova era, um novo sistema tributário.

Sr. Presidente, deixei-me tomar pelo entusias·
mo e acabei não proferindo o parecer.

a parecer é pela aprovação da emenda agluti
nativa, com a exclusão doparágrafo único do art. 98,
que é redundante.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Virgílio Guimarães, VExa. tem de oferecer à
Mesa um destaque da supressão que VExa. acabou
de informar.

Em segundo lugar, quero que VExa. permaneça
na tribuna para prestar esclarecimentos ao Deputado
Cabo Júlio e, posteriormente, ao Deputado Antonio
Carlos Pannunzio.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, quero parabenizar o nobre Deputado Virgílio
Guimarães por seu trabalho. Em segundo lugar, infor
mo-lhe que não encontrei no texto parte do acordo.

No texto objeto do acordo, no art. 159, inciso I,
letra "d", está escrito o seguinte:

'~J1. 159 .

1- ..
d) dois por cento destinados a financi

amento de programas de desenvolvimento
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes
te e no Estado do Espírito Santo, por inter
médio dos respectivos Estados, nos termos
da lei complementar".

Esse é o texto. Recebemos informações de
que seriam incluídos os Municípios mineiros da re
gião da SUDENE, mas não consta do texto o que
motivou o acordo.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Faz parte do Nordeste.
O SR. CABO JÚLIO - Negativo, não faz parte

do Nordeste.
Faço esta indagação ao nobre Relator: se é real

esse acordo e como S.Exa. vai incluir o acordo no tex
to do art. 159.

Éeste o esclarecimento que peço ao nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Virgílio Gui
marães, Relator.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem re
visão do orador.) - Nobre Deputado Cabo Júlio, agra
deço, por oportuno, seu pedido de esclarecimento. A
Constituição é interpretada pelo que dispõe e pelo
que não dispõe. Até hoje, nos últimos 40 ou 50 anos,
para fins das questões orçamentárias e de políticas
públicas, quando houve alguma referência ao Nor
deste, sempre estava incluída aí a área mineira da
SUDENE, o semi-árido mineiro; sempre esteve.

Lembro-me - e já estou há 10 anos nesta Casa
- que apenas uma vez houve no Ministério de Ciência
e Tecnologia, se não me engano, um fundo para o
Nordeste de financiamentos de projetos de pesquisa
tecnológica que não incluía a área mineira da
SUDENE. O Governador Aécio Neves era Presidente
da Casa. Mobilizamos a bancada e o programa foi ati
vado para Minas Gerais, nossa UNIMONTES foi in
cluída e o assunto, resolvido.

Fiquei preocupado com o assunto e consultei
advogados. Se passássemos passar a escrever, para
contemplar Minas Gerais, "Nordeste e região mineira
do semi-árido ou da SUDENE', nos outros textos, em
cada emenda constitucional ou em cada emenda de
orçamento que veio para o Nordeste, a partir daí, a le
itura seria de que o Nordeste, para fins de políticas
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públicas, não deveria trazer também o semi-árido mi
neiro.

Então, Deputado Cabo Júlio, prefiro responder
que fiz opção consciente de não incluir esse ter~?

para manter a tradição de ~ue ~ordeste, p'~ra poht~

cas públicas, inclui aut()matlcamente a reglao de MI
nas Gerais. Se porventura houver outro parecer em
sentido contrário - espero que não haja -, podemos
fazer uma emenda de redação, porque o entendimen
to político é pacífico. Tal emenda de redação poderia
vir até, em último caso, do próprio Senado.

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden-
te, peço ~ palavra peladrdem. . . . . ,

O. SR. PRE.~IDENTE (João Paulo Cunha) - E al
gum esclarecimento, Deputado?

O SR;JOSECARLOSALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sim, do Sr. Relator,
Deputado Virgílio Guimarães.

Peço aV.Exa. que esclareça aque imposto se re
fere na página 8, § 6° do art. 155. O texto diz apenas:

':A.rt. 155 , .
§. 6° A incidência do imposto sobre

energia elétrica e petr6leo, inclusive lubrifi
cantes, cômbustfveis líquidos e gasosos
dele derivados..."

Trata-se. de um novo imposto ou de um impos
to antigo? Não. há referência absolutamente alguma
e não posso sab~r de que imposto se trata. VExa.
cria um imposto e diz apenas que incide sobre ener
gia elétrica, petróleo, lubrificantes, combustíveis lí
qüidos, gasosos e deriv~dos. Que imposto é esse?

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - O art. 155 refe
re-se aos impost()$.

O SA. JOSE CARLOS ALELUIA - Sim, mas
VExa. tem que dizer.Éum novo imposto?

O SA. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não, não. Qual
éo item?

O· SA. JOSE CARLOS ALELUIA - É o § 6° do
Art. 155, página 8.

OSA. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sim, qual a re
ferência que faz?

OSR. JOSE CARLOS ALELUIA - Não faz refe
rência. Por isso, estou perguntando a V.Exa. Se tives
se referência, nã() perguntaria.

O SR. VIRGíLIO· GUIMARÃES - É ICMS.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - V.Exa. acha.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não, é isso

mesmo.
O SR. JOSE CARLOS ALELUIA - Mas não

está escrito.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não, é porque
esta leitura é difícil mesmo.

O SA. JOSE CARLOS ALELUIA - Não é difícil.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não, está cor-

reto.
O SR. JOSE CARLOS ALELUIA - Não há

quem leia, porque não faz referência.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não, V.Exa.

tem que ler no conjunto, tem que ver a que sé refere
esse §6°.

O SA. JOSE CARLOS ALELUIA - Não há refe
rência no art. 155, pode ser um·imposto como outro
qualquer.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não, não, não.
Se tiver algumproblerria de redação,algumesqueci
mento.. , É possível que haja.

O SA. JOSE CARLOS ALELUIA ... Não, Depu
tado. O ICMS é o § 2°. V.Exa.. está no § 6°. Tem que di
zer qual é o imposto ou fazer referência.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - V.Exa. não

faz referência alguma. Aliás, quero diZer, para aju
dá-lo,. que e~ .versão anterior V.Exa. fez referência,
mas nesta não faz.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Não tem que
se fazer em cada item.

O SR. JOSE CARLOS ALELUI~ - Claro que
tem que fazer.

O SR. VIRGíLI? GUIMARÃES - V.Exa. tem que
se lembrar, nobreD~putadoAleluia, Deputado experi
ente que é,que como aqui se trata de uma emenda, o
entendimento completo talvez ·seja facilitado se, ao
lado dessa emenda, que é uma peça formal, só fosse
colocado ~ que substitui, o ql.Je é novo. Mas a compre
ensão escorreita, direta, deve .serfeita com o texto
completo, a rriênos que V.Exa.faça Uma remissão a
cada ato da sua leitura.

O SR. JOSÉ·CARLOS ALELUIA - Se V. Exa.
observar, cada parágrafo da Constituição faz referên
cia, exceto no § 6°,ql.Je V.Exa. criou.

Para ajudar V.Exa.,. em Urna versão anterior,
VExa. se referiu à incidência do imposto sobre produ
to de que trata0 §2°,que é o do ICMS. Agora, V.Exa.
não faz uma referência.

Não pódemosvotar assim. Alguém tem que di
zero que é.

O SR. VIFmfLto GUIMARÃES - Deputado
José Carlos Aleluia, pediria a V.Exa. que lesse com
atenção. Farei o.meslTlO. Se houver necessidade de
um reforço - e acho que seria uma reiteração desne-
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cessária; a Constituição é uma peça literária, não O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or-
pode ser redundante no seu texto -, facilmente corri- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
giremos quando votarmos a redação final. quero dar uma contribuição aos Deputados Virgílio

O SR. NELSON PELLEGRINO - Deputado Vir- Guimarães e José Carlos Aleluia. Leiam atentamente
gílio Guimarães, VExa. me permite? a página 4 do parecer e verificarão que o art. 155 - o

Deputado José Carlos Aleluia é um Parlamentar ex-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um periente, sabe muito bem - se refere ao ICMS.

minuto, Deputado Nelson Pellegrino. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não é verda-
Deputado Virgílio, vamos ouvir o Deputado Cus- de, Deputado. Leia com atençãoVExa. Não éverdade.

tódio Mattos. O SR. NELSON PELLEGRINO - Deputado, o
O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden- art. 155 diz que compete aos Estados e Municípios

te, queria falar justamente sobre essa questão levan- instituir impostos sobre: inciso 11...
tada pelo Deputado José Carlos Aleluia. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - IPVA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou O SR. NELSON PELLEGRINO - Relativas ao in-
dar a palavra a V.Exa. Vamos voltar a essa questão do ciso 11, relativo ao ICMS. Então, é óbvio que o art. 155...
Deputado José Carlos Aleluia. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - É óbvio, não.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS - Sr. Presidente, O SR. NELSON PELLEGRINO - Éclaro que se
peço a palavra pela ordem. refere ao ICMS. V.Exa. sabe muito bem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - VExa. co-
VExa. a palavra. meteu mais um erro.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela O SR. NELSON PELLEGRINO - E aqui, inclusi-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por ve, VExa. pode olhar...
insatisfação com o esclarecimento dado pelo Relator O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Está-se cri-
e para tranqüilizar os representantes de Minas Gera- ando um novo imposto...
is, gostaria de voltar à questão levantada pelo Depu- O SR. NELSON PELLEGRINO - V.Exa. vai me
tado Cabo Júlio. deixar usar a palavra, Deputado? VExa. tem-se pau-

Não me parece que o acordo feito com o Relator tado neste Congresso pela educação. Quando estou
esteja contemplado nessa redação, a menos que usando a palavra, espero que VExa. respeite.
S.Exa. me informe em que parte da Constituição a O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Respeito eu
zona de Minas Gerais incluída na SUDENE esteJ'a t h A q VExaen O. gora, o ue. ...
mencionada junto com o Nordeste. O SR. NELSON PELLEGRINO - V.Exa. vai me

Regiões geográficas ~ Norte, Nordeste, Cen- deixar usar a palavra?
tro-Oeste, Sul e Sudeste - são um conceito técnico do O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Posso dei-
IBGE, e Minas Gerais não tem nenhuma parte na Re- xar, desde que V.Exa. me respeite.
gião Nordeste. Tem, sim, por leis específicas, tratamen-
to fiscal assemelhado ao do Nordeste no caso específi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
co da região incluída no Polígono das Secas, o Vale do Deputado Nelson Pellegrino, use a palavra.
Jequitinhonha, no norte do Estado, que, como se sabe, O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente,
é uma das regiões mais pobres do Brasil. o art. 155 refere-se à competência dos Estados e do

Portanto, no nosso entendimento, se prevalecer Distrito Federal para instituir ifll)ostos. É óbvio que a
a redação atual, está excluída do fundo aqui mencio- emenda aglutinativa está-se referindo ao ICMS, porque
nado a região norte de Minas, especialmente o Vale todos os parágrafos, incisos e alíneas referem-se ao art.
do Jequitinhonha. 155. É óbvio que aqui se está referindo ao ICMS.

Peço ao Relator que ou nos convença com argu- Se houver necessidade, como disse o Deputado
mentos técnicos, jurídicos que pode ser entendido Virgílio Guimarães, podemos fazer uma emenda de
que Minas Gerais pertence à Região Nordeste ou que redação para deixar isso mais claro, mas, sem dúvi-
seja adotada uma redação que explicite que a região da, pela leitura do artigo e do parágrafo, se verifica
mineira da SUDENE está incluída nesse fundo, para que ele está-se referindo ao ICMS e que o Deputado
ser fiel ao acordo que foi feito. Virgílio Guimarães, na emenda aglutinativa, não está

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden- criando nenhum novo imposto. Portanto, se houver
te, peço a palavra pela ordem. necessidade, faz-se uma emenda de redação e apri-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem mora-se o texto. Acho que não é necessário, porque
V.Exa. a palavra. ele está muito claro.



"Art. 155 .

111- propriedade de veículos automoto
res terrestres, aéreos e aquáticos".

"§ 7° O imposto previsto no inciso 11/:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo

Senado Federal;
1/ - poderá ter alíquotas diferenciadas

em função do tipo e utilização".

Portanto, o IPVA incidirá sobre todos os veículos.
Realizamos, ontem, reunião com representan

tes da VARIG e TAM. Sabemos dos problemas, por
exemplo, da VARIG. As companhias aéreas comerci
ais vão pagar IPVA? É.isso? Os barcos de pesca e as
canoas dos índios também vão pagar imposto, Sr. Re
lator? É o que está escrito. (Apupos.)

O que está escrito é claro: "propriedade de veí
culos automotores terrestres, aéreos e aquáticos".
Portanto, todos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES(PT-MG. Sem re
visão do orador.) - Deputada Laura Carneiro, trata-se
de Imposto sobre·Propriedadede Veículos Automoto
res -IPVA. Canoas e barcos a vela não têm motor; as
canoas dos índios modernos, talvez.

A SRA. LAURA CARNEIRO - V.Exa. disse
"aquáticos". Portanto, incluem-se os barcos dos pes
cadores.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Virgílio Guimarães, a pergunta é objetiva.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - É realmente
objetiva, Sr. Presidente, vou respondê-Ia.

Volto a dizerque áleitura de uma emenda cons
titucional é sempre difícil. Mas como VExa. é muito
experiente - eu a conheço de outras épocas -, seria
importante ler um dispositivo que representa extraor
dinário avanço no que se refere ao IPVA, que está na
página 8:
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A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Vejam que avanço extraordinário, Deputada
peço a palavra pela ordem. Laura Carneiro. Temos aqui uma possibilidade fun-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem damental. Foi bom que V.Exa. tocasse no assunto.
VExa. a palavra. É evidente que a aviação comercial não pocle ser

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or- onerada da mesma forma que uma aviação qualquer.
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tenho Estamos estabelecendo que o veículo automotor avião,
uma pergunta a fazer ao Relator. ou o barco de pesca, ou o veículo que faz transporte im-

Sr. Relator, na página 4, o art. 155, inciso 111, que portante para a Amazônia, independentemente do seu
trata do IPVA, diz o seguinte: valor, por sua utilização, poderá ter tributação diferenci

ada e até reduzida. (Palmas. Muito bem.)
Quero dizer que a novida.de atinge também os

veículos automotores terrestres. Refiro-meaquí à luta
do movimento popular por transporte no sentido de
que os ônibus não tenham a cunha fiscal que têm. Ao
repudiar essa nossa inovação progressista, querem
impedir que façamos justiça também na tributação
dos veículos de transporte do pobre, que paga a cu
nha fiscal. (Muíto bem. Palmas.)

Vamos respeitar o pescador, a aeronave, aquele
que está inserido no processo produtivo, mas não
pela imunidade oupela isenção. Muito menospermiti
remos que, em nol11e.do pescador, o proprietário e o
usuário de iate delu){o e de jatinhos particulares vi
vam à margem da :mlidariedade tributária nacional.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
quero apenas explicar ao Relator que não peço dis
curso, mas um·esêlarecimento.

Se efetivamente não se pegaria as aeronaves
comerciais, por eXemplo, .nem os barcos de pesca,
talvez fosse ideal.alterar a redação. Não precisaria ter
modificado a página 8, poderia ter feito no Inciso 111.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Coloco-me à
disposição para as emendas de redação.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou esperando oesçlarecimento do Relator sobre a
questão que apresentei.

O SR. PRESI[)ENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a questão da SUi)ENE?

O SR MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela .ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, posso per
guntar ao Relator sobre a CIDE?

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem,

1111
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Tem ração, mais de 10 vezes e S.Exa. me disse que Minas
VExa. a palavra. Gerais não estava incluída aqui. Pedi a S.Exa. que fi-

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or- zesse justiça com o noroeste miserável do Estado do
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos Rio de Janeiro e o incluísse. S.Exa. disse: "Não, por-
encaminhar. Em seguida, o Relator pode voltar a es- que não estamos querendo combater a pobreza, mas
c1arecer. dar o que alguns Estados estão perdendo no que diz

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- respeito à exportação".
putado Virgílio Guimarães, a sugestão do Deputado Sr. Presidente, o meu partido não concordará
Custódio Mattos é que fique expresso no art. 159, com essa emenda se também não for aceito o noro-
quando trata dos 2% destinados a financiamento de este fluminense, porque é questão de justiça. Já es-
programas de desenvolvimento, corroborando com o tou há 2 meses negociando no Palácio do Planalto e
raciocínio do Deputado Cabo Júlio, que o semi-árido aqui nesta Casa a inclusão do noroeste fluminense,
de Minas Gerais também será favorecido por benefí- região miserável, em que não acontece nada. Peço
cio da SUDENE. ao nobre Relator, por quem tenho a maior admiração

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES(PT-MG. Sem re- e respeito, que acate também minha sugestão.
visão do orador.) - Sr. Presidente, tenho muita preo- Muito obrigado.
cupação com essa emenda. Considero-a perigosa, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
mas me disponho a fazer uma avaliação em conjunto putados Custódio Mattos, Bispo Rodrigues e Cabo
com a bancada mineira e a Assessoria Jurídica da Júlio, não há, nesta fase, nenhuma condição de ab-
Casa. Peço-lhe que acolha como emenda de reda- sorver emenda de redação. Mesmo que fosse possí-
ção, porque, do ponto de vista de conteúdo, todos da vel, a sugestão trazida por VExas. não trata de emen-
Casa sabem que o assunto foi discutido com esse ca- da de redação, mas de mudança de mérito, efetiva-
ráter. Se houver necessidade, acolheremos a emen- mente. Então, não há condição de aceitar a sugestão
da de redação. apresentada pelo Plenário. Portanto, está prejudica-

o SR. CUSTÓDIO MATTOS - Sr. Presidente, da, mesmo que o Relator queira recebê-Ia.
peço a palavra para uma questão de ordem. O SR. CUSTÓDIO MATTOS - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem peço a palavra pela ordem.
V Ex ala O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem. a. a p vra.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Ques- V. Exa. a palavra.
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela
te, considerando a resposta do Relator, indago da ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Presidência se é regimental. Caso se chegue à con _ Relator pode alterar o relatório até o final.
c1usão da necessidade de acrescentar, pode ser aco- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Ihida como emenda de redação? Não. S.Exa. apresenta o parecer. Os autores dessa

emenda aglutinativa são todos os Srs. Líderes. Então,
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, S.Exa. não pode incorporar algo que não existe.

peço a palavra para uma questão de ordem. O SR. CUSTÓDIO MATTOS - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem depreendo, logicamente, da decisão de VExa., que

VExa. a palavra. acato e respeito, que o entendimento do Relator está
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Qu- equivocado, porque se no Nordeste estivesse neces-

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- sariamente incluída a região do Polígono da Seca, de
dente, gostaria que o Sr. Relator prestasse atenção Minas Gerais, seria apenas uma questão de explicita-
na questão de ordem que levanto. ção de redação e não de conteúdo; não seria altera-

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ De- ção. Portanto, o acordo feito não foi cumprido no rela
tório, porque o pacto incluía a região do Vale do Jequi-

putado Bispo Rodrigues, questão de ordem é direcio- tinhonha no Fundo de Desenvolvimento Regional.
nada à Mesa. O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço

O SR. BISPO RODRIGUES - Então, levanto à a palavra pela ordem.
VExa. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se VExa. a palavra.
VExa. quiser algum esclarecimento, o Sr. Relator O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
pode oferecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, fa- problema desse nível quando da edição da medida
lei com o nobre Relator, por quem tenho grande admi- provisória sobre o endividamento agrícola. O Presi-



Isso está no texto constitucional. É evidente
que o texto do Relator apenas traz as. modificações,
mas no texto está claramente definido que se trata
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser
viços - ICMS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - São
duas interpretações. Como não há possibilidade de
correção na emenda, está mantido o texto exatamen
te na sua forma apresentada.

OSR. J()SÉ CARLOSALEUJIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
meu entendimento,éstá-Sé criando umnovo imposto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está claro.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, queria um esclarecimento do Relator no
que se refere aoart 90, §~,inciso VII. Gostaria de
saber se S:Exa. está no plenário, senão não adianta
falar aqui.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos conceder a palavra aos Deputados para o enca
minhamento. Enquanto isso, vou convidar o Relator
para esclarécer a qUestão de V, Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, só um minuto. Permita-me concluir.

Estávamosnumafase em qUé o Relator pôde
com muito esforço e considerável dispêndio de tempo
~ fazer a defesa do texto dessa emenda substitutiva
apresêntada. Na seqüência, vamospassar para a vo
tação. O tempoefeti~ament~ é escasso.

O § 3° afeta nosso Estado, São Paulo. Havia Um
acordo de que~ssa~reduções nãoteriam início ime
diato e de que seria dado üm prazo no texto. Aqui não
consta isso. A~E3nas se diz que enquanto não aprova
da a lei complelllenté\lJ,a cada ano, teremos redução.

O SR.. PRESIDENTE (João. Paulo Cunha) 
Entendi, Deputado. Antes da votação, o Relator vai
apresentar os ésclareciméntos qlleVExa. está solici
tando.

Vamos dar início ao enCaminhamento.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Obri

gado, Sr. Presidente.

'~rt. 155. Compete aos Estados e ao
Distrito Federal instituir impostos sobre:

1/ - operações relativas à circulação de
mercadorias. e si:Jbre prestàções de serviços
de transporte interestadual, intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e
asprestações fe iniciem no exterior;"

O§ 6°.da proposta estétbeleceque a incidência
do imposto sobre E3nergiaelétrica e petróleo, inclusive
lubrificantes, .comgustíveislí9uidose gasosos dele
derivados, ocorre em todas as etapas da circulação.

Portant(), s~ o artigo fálí:l em Imposto sobre Cir
culaçãode Mercétdorias e Prestação de Serviços,
ICMS, o §6° fala que a incidência do imposto sobre
energia elétri.ca.e petróleo ocorre em todas as etapas
da circulação. O·próprio texto da Constituição, § 3°,
diz o seguinte:

"Art. 155 .
§ 3° À exceção dos impostos de que

tratam o inciso II do caput deste artigo e o
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dente, em função do entendimento que teve, solicítou art. 153, I e I/, nenhum outro imposto poderá
que fosse dado tratamento diferenciado ao s~mi-ári- incidir sobre operações relativas à energia
do nordestino ee)(atamente a essa região de Minas elétrica" (...)
Gerais. A redação da Lei n° 10.696, de 2003, ·fala so
bre o tratamento diferencíado do semi-árido nordesti
no, incluindo a r~gião de Minas Gerais, conhecida
como Polígono da Seca. Consultar a Lei n01 0.696,
naquela redação, contribuirá e com certeza atenderá
à angústia do povo deMinas Gerais.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavri3, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. apalavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA Pela
ordem. Sem revisão do o~ador.) - Sr. Presidente, fiz
uma indagação ao Sr. Relator que não foi esclarecida.
No meu entendêr, S.Exa. está criando um novo im
postO. Não há como suportar.

Além·.de tudo, eu .queria dar uma informação a
V.Ex:a. V.Exa. disse que.a emenda aglutinativa é de
autoria de todos os Líderes. O Líder do PFL não assi
noua emenda aglutinativa. Portanto, pode ser do lí
der da bas~, .nunca do Líd~rda Oposição.

O SR. VICENTECASCIONE - Sr. Presidente
peço a Pétlavrapara contraditar:

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. apalâvra.

OSR.VICENTECAsCIONE (PTB-SP. Pela or
dem.Sern revisão do orador-) - Vou prestar um escla
recirn~ntoaoilustreDeputado José Carlos Aleluia. É
preciso ver o texto do Relator de forma sistêmica.

Diz o art.. 155,11, da Constituição:

TIl 1



Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presi
dente, e João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado Eduardo Paes, do PSDB do Rio de Janeiro.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a reforma tributária é, sem dúvida, a mais impor
tante para o País.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - taxa do lixo. Todas as cidades, de acordo com o art.
Para encaminhar a votação da emenda aglutinativa, 149-B, poderão cobrá-Ia.
concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria Também já chamei a atenção para o fato de que
de Sá, que falará contra a matéria. está sendo suprimida, no inciso V do art. 150, a possi-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem bilidade de cobrança do pedágio apenas nas vias
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par- conservadas pelo Poder Público. O que quer dizer
lamentares, o Sr. Relator disse que essa proposta de isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares? Qu-
emenda aglutinativa vai trazer justiça social. Não en- alquer concessionária está, a partir de agora, autori-
tendo que justiça social é essa que vai aumentar a ar- zada a cobrar pedágio. Atualmente, mesmo nas vias
recadação tributária em cerca de 26 milhões de reais. concessionadas, quem autorizava o pedágio era o
Qual é a justiça social? Qual é o aspecto corajoso de Poder Público. A partir da nova redação, não terá mais
neutralidade? Aumentar a carga tributária em 26 mi- o Poder Público essa condição. O pedágio será livre
Ihões? para qualquer concessionária. Certamente existe um

Disse o Sr. Relator que houve negociações com grande lobby no setor, porque ainda não foi questio-
os Governadores e Prefeitos, que perdem aqui, mas nada, por intermédio de ADIN no Supremo Tribunal
ganham ali. Na verdade, eles não perderam nem ga- Federal, a possibilidade de as concessionárias cobra-
nharam, mas a população certamente vai perder. rem o pedágio, o que a Constituição não permite. A

partir dessa regulamentação, elas poderão fazê-lo Ii-
Apresenta o Sr. Relator, como uma grande con- vremente.

quista, a redução da alíquota da contribuição do de-
sempregado para a Previdência Social. O desempre- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputa-

dos, estamos aumentando a carga tributária em cerca
gado não quer redução da alíquota; ele quer empre- de 26 bilhões de reais, sem contar os 22 bilhões da
go, para que possa efetivamente pagar sua contribui- CPMF, que não deveria ser cobrada a partir do ano
ção sem depender de favor algum. que vem, mas continuará a sê-lo. Este, sim, é um dos

O Sr. Relator disse que a CIDE é partilhada, grandes objetivos da chamada reforma tributária: a
mas omite que a contribuição traz uma derrama em continuidade da cobrança da CPMF e da Desvincula-
sua operação. Hoje, ela incide sobre o petróleo, seus ção das Receitas da União - DRU, que chegará a cer-
derivados e o álcool, e, segundo a proposta do Rela- ca de ao bilhões de reais, a serem aplicados pelo Go-
tor, passará a incidir sobre todos os produtos importa- verno Federal livremente, sem vinculação com as
dos e serviços. áreas de saúde, educação e segurança. E o pior: sem

A emenda aglutinativa, no seu art. 156, que trata dividi-los com os Estados e Municípios.
do IPTU, diz que ele será progressivo em razão do va- Os Estados e Municípios brasileiros estiveram
lor do imóvel e que as alíquotas serão diferenciadas durante todo esse período preocupados com a sua
de acordo com a localização e o uso. É uma verdadei- parte, o seu quinhão. Entretanto, nessa partilha,
ra derrama do IPTU, imposto municipal cobrado sobre quem sofrerá a derrama é a sociedade brasileira, que
as propriedades. terá incremento de arrecadação de cerca de 26 bi-

Falei anteriormente, no momento em que enca- Ihões de reais. Tudo decidido e votado, mais uma vez,
minhava contra a preferência para votação dessa na calada da noite.
emenda substitutiva, sobre o IPTU, o IPVA e o Impos- Portanto, Sr. Presidente, somos contra a emen-
to de Renda sem o cumprimento do princípio da anu- da aglutinativa.
alidade e da noventena. São várias as situações alte
radas sem que possamos verificar, com calma e cau
tela, quais poderão prejudicar o cidadão brasileiro.

Quando se fala aqui da alteração do art. 149-A
da Constituição, que instituiu a famosa Taxa de ilumi
nação Pública, está-se dispensando a partir de agora
a lei complementar. A Constituição poderá ser então
auto-aplicável, mesmo naquelas cidades em que o
Prefeito não conseguiu aprovar na Câmara Municipal
a lei que permitisse essa cobrança.

Já chamei atenção para um detalhe extrema
mente perigoso: está sendo constitucionalizada a
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Inicialmente, quero contestar o procedimento utili- Definir o ICMS máximo de 25% não é a maneira
zado pela base do Governo, de certa forma, pela Presi- correta de se controlar o aumento da carga tributária.
dência desta sessão e pelas Lideranças governistas na Hoje, um produto tem alíquota de 15% em um Estado

e de 16% ou 18% em outro. Quando for feita aunlfica-
discussão deste tema na Câmara dos Deputados. Cons- ção, adivinhem em que patamar os Secretários de Fa-
tituiu-se uma Comissão que, durante4 meses, tratou do zenda, reunidos no CONFAZ, definirão a alíquota?
assunto. Às vésperas da votação, 80% da composição Todos os Estados passarão a ter alíquota máxima.
dessa Comissão foram alterados. Essa reforma, ao contrário do que se diz, não

A Oposição suspendeu a obstrução sob o argu- equipara o produto importado ao nacional. Ela fará in-
mento de que haveria negociação para que o texto cidir também sobre o produto importado a péssima
fosse melhorado quando a reforma estivesse no pie - qualidade, sob o ponto de vista da eficiência econômi-
nârio e fosse discutida pelo Colégio de Líderes. E o ca, do tributo brasileiro.
que vemos, Sr. Presidente, é uma cena triste, lamen- Poucas vezes, nos meus 3 mandatos eletivos -
tável e absurda: a esta hora da madrugada - faltam fui Vereador dacidàde do Rio de Janeiro e estou no
10 minutos para 1 hora - estamos discutindo, como segundo nesta Casa -, vi cenas tão grotescas e ver-
diz o Deputado José Carlos Aleluia, nas coxas, uma gonhosas como as desta noite. Hoje tenho vergonha
reforma que mexe com a vida de todos os cidadãos de ser Parlamentar. Digo mais: tenho pena do País se
brasileiros.. S.Exa.aindadisse que talvez um dos pa- o Parlamento aprovaressa medida que supostamen-
péis mais importantes do Parlamento seja o de deci- te atende ao Governo Federal, porque o mercado fi-
dir sobre o tema tributário; Voucontestá-Io, nobre De- caria abalado se ela não fosse aprovada por tempo
putado: essa é a razão de existir do Parlamento. tão longo; ela atende, sim, aos interesses de alguns

Vou. contar .Uma história, Sr. Presidente: pelos entes da Federação -umleva uma parte, outro leva
idos do século XIII, na Inglaterra, existia um rei cha - outra; elaatende, sim, aos interesses deste ou daque-
mado João Sem Terra. Ele cobrava tributos cada vez le Município, mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
maiores dosbarões, que se rebelaram e o forçaram a não aos daqueles que nos enviaram a estaGasa, aos
assinar a Magna Garta, que limitava seus poderes. da sociedade brasileira edo setor produtivo, que de-
Ele só poderia lançar taxas ou tributos com o consen- sejam crescimento, desenvolvimento e geração de
timento do conselho geral do reino. Foi esse conselho emprego.
o primeiro parlamento dahistória e sua origem se de- Por isso, votarei contra a reforma.
veu, como vimo$,à necessidade de consentimento O SR. EDUARDO VALVERDE ~ Sr. Presidente,
parasecriarem·tl'ibutos. peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, Voltaire, um dos maiores pensa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
dores da história universal, costumava dizer que o im- V.Exa. a palavra.
posto é parte do nosso patrimônio que entregamos O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
a0 Governo para que possamos manter a outra parte. demo Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, já hou-
Deputado José Carlos Aleluia, ou operamos sob essa ve duas falas contra a matéria.
lógica ouvoltaremqs para a velha relação de subordi-
nação entre () Estado e ocidadão contribuinte. Quan- O SR. PRESIDENTE{João Paulo Cunha) - Mas
do o Quênia eré'!. partec!o Império Britânico, o governo ~~~:utado Eduardo Paes se inscreveu para falar a
de Sua Majestade, para .Sarantir a relação de subordi-
nação ao Estado, .cobravé'!. dos cidadãos quenianos O SR. EDUARDO PAES - Eu era a favor, mas
tributo sobre ovos de crocodilo. quandovi o texto fiquei contra.

O PSD8 é favorável à reforma tributária debati- O SR. PRESIDENTE{João Paulo Cunha) - De-
da durante várigs meses na Comissão Especial da putado Eduardo Valverde, a Mesa não consegue, an-

Reforma Tributári~ e q~efoi negociada e encaminha- ~~~~~g~~:~~e~:Z:~~~~~:6~re~e~~ o orador vai
da pel~ Líderdo nosso p~rtido, .que sempre se dispôs O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) _
a conversar como Ministro da Fazenda e a apresen- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Wilson Santos,
tar uma agenda d~ ponto13básicos. A proposta de re- para falar contra a matéria.
forma tributária ora em apreciação é absolutamente O SR. WILSON SANTQS (PSDB-MT. Sem revi-
trágica para o País.Ela não simplifica o sistema tribu- são do orador.) - Sr. Presidente, colegas Parlamenta-
tário; ao contrário, torna-ornais complexo. Ela possui res, quero dar 2 exemplos concretos de aumento da
um viés ~o própriqGoyerno o assume, quando enca- carga tributária.
minha o Orçamento a esta Casa - que aumenta a car- No meu Estado, Mato Grosso, os consumidores
ga tributária. de energia elétrica que consomem até 100 quilowatts
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estão isentos do pagamento de ICMS. Com o texto
apresentado, os isentos passarão a pagar 25%, por
que é a alíquota fixada para o setor. Repito: os consu
midores que consomem até 100 quilowatts não pa
gam ICMS sobre energia elétrica em Mato Grosso e,
com a aprovação desta reforma tributária, passarão a
pagar a alíquota de 25%.

O segundo exemplo, Presidente João Paulo Cu
nha, são alguns produtos da cesta básica, como ar
roz, feijão e carne, que não são tributados em Mato
Grosso. Com a proposta de reforma tributária, paga
rão, na melhor das hipóteses, a alíquota de 4,5%.

São 2 exemplos claros.
Numa rápida e superficial leitura da emenda

aglutinativa - não tive tempo de me aconselhar com
técnicos especialistas -, entendi que a CIDE, hoje ex
clusiva dos combustíveis, também será cobrada so
bre a ehergia elétrica. Essa é a terceira demonstração
de aumento da carga tributária.

Sr. Presidente, essa reforma não fixa limite de
transferência de riquezas do setor produtivo para o
setor público. A economia precisa desse limite. O Bra
sil não tem condições de manter um sistema tributário
que não o fixa.

Diz-se que a carga tributária saltará de 36%
para aproximadamente 40% a 41 % do Produto Inter
no Bruto. Com esses percentuais, o Brasil superará a
Dinamarca, hoje considerada o país que cobra a mai
or carga tributária no mundo, coma ressalva de que lá
o imposto é devolvido ao contribuinte em educação,
saúde e segurança de qualidade, além de a Justiça
funcionar com celeridade. O Brasil é vice-campeão
mundial em carga tributária e campeão em descum
primento das contrapartidaspara a sociedade.

Sr. Presidente, o meu Estado, Mato Grosso,
será um dos mais prejudicados. Cálculos preliminares
demonstram que ele perderá de 300 milhões de reais
a 1 bilhão de reaispor ano, se aprovado esse texto da
reforma tributária.

Outro conseqüência grave será o fim dos incen
tivos fiscais concedidos pelos Estados. Respeito os
mais ricos, mas os Estados pobres, como é o caso de
Mato Grosso, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul e
Goiás, precisam de incentivos fiscais. Eles são vitais
para o desenvolvimento da economia nacional, pois
fazem parte do dia-a-dia da política de atração de em
presas, de investimentos, de geração de emprego e
de novos postos de trabalho.

Nenhum empresário do eixo sul/sudeste deslo
cará sua empresa para o Mato Grosso, para a divisa
com a Bolívia, o Paraguai, o Peru, ou a Colômbia,
onde a malária e a leishmaniose ainda imperam. Sem
estradas, pontes e energia, só restam os incentivos
fiscais, as políticas compensatórias que todos os
Constituintes republicanos, desde 1891, mantiveram

no texto das Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967
e 1988.

Outrora, em meu Mato Grosso, os Governado
res tinham direito de doar terras, as chamadas ses
marias. Ninguém tinha estímulo para ocupar aquela li
nha ocidental. Lá, o Brasil era esquecido e somente o
litoral era lembrado. Foi por intermédio de políticas
compensatórias que Mato Grosso hoje se tornou bi
campeão nacional de crescimento. Isso só foi possí
vel graças a essas políticas e aos incentivos fiscais,
que nesta madrugada vamos sepultar pelos próximos
8 anos. Mato Grosso lamenta a provável aprovação
do fim dos incentivos fiscais. É um duro golpe contra a
economia de um Estado que sobrevive a duras penas
longe do conforto dos grandes centros, como é tam
bém o caso do Acre, de Roraima e de Rondônia. Essa
porção ocidental do País lamenta a aprovação da ma
téria.

Por isso, encaminho contra.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica

prorrogada a sessão, de ofício, até as 2h.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Beto Albuquerque, que falará a favor da matéria.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, muitos que governaram o País ao longo de
décadas falaram em reforma tributária, mas não a fi
zeram. A conseqüência disso foi o aumento da carga
tributária de 25% para 36% do PIB.

Venho à tribuna falar de um governo que está
propondo fazer a reforma tributária no seu primeiro
ano de mandato. Ele não quer falar sobre ela, quer
fazê-Ia. (Palmas.)

Quem votar contra a reforma estará se posicio
nando contrariamente à simplificação do ICMS, que
se reduzirá a 5 alíquotas e a um regulamento único no
Brasil inteiro; à continuidade do tratamento diferencia
do à micro e à pequena empresa, contempladas no
relatório do Deputado Virgílio Guimarães; à fixação
de uma alíquota máxima de ICMS de no máximo
25%, ao contrário das alíquotas de 30%, 31 % e 32%
existentes hoje em muitos Estados. (Palmas.) Quem
votar contra a reforma nesta noite não quer desonerar
as exportações nem a folha de pagamento das em
presas. Somos favoráveis à aprovação da matéria
porque queremos emprego digno, mas que não seja
caro e possa ser ampliado para todos.

Sr. Presidente, ao desonerar a exportação, a fo
lha de pagamento e os bens de capital, estamos
apostando no crescimento econômico do País, para
que se dê de fato lugar ao sol a todos os brasileiros.
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Quem votar contra a reforma estará dizendo não com todos os setores sociais e representativos da Fe-
à repartição de 25% da CIDE aos Estados e Municípi- deração. Mas, na hora de encaminhar seu voto hoje à
os, pois estamos propondo que 2,5 bilhões de reais tarde, não teve coragem, porque sabia que estava cor-
lhes sejam anualmente distribuídos para investimen- rendo imenso risco na aprovação do texto.
tos na infra-estrutura de transportes. Nesta tarde, o Governo começou a agir de for-

Rejeitar essa emenda constitucional é dizer não ma a conquistar apoios regionais e a reconquistar ba-
à transferência de 100% do Imposto Territorial Rural ses de sustentação que havia perdido ao longo da ne-
para os Municípios, hoje na ordem de 300 milhões de gociação. Conseguiu apoio, inclusive dentro do
reais por ano. PSDB. Mas o nosso partido e a nossa bancada só po-

Votar contra a reforma tributária é rejeitar mais dem ter um único voto. E vamos encaminhar, nesta
noite, o voto contrário à reforma tributária.

10 anos para a Zona Franca de Manaus e para a Lei
de Informática. Não consigo imaginar um gaúcho ou Assim agimos porque o mais elementar dos
paulista votando contra a Lei de Informática, nem al- princípios, o compromisso que tínhamos assumido
guém do Norte votando contra a Zona Franca de Ma- com a população de que não haveria aumento de car-
naus nesta noite. ga tributária para o cidadão, para o contribuinte brasi

leiro, não está sendo cumprido. Isso foi dito, neste pie-
Votar contra a proposta significa dizer não ao nário e na Comissão Especial da Reforma Tri>utária,

Fundo de Desenvolvimento do Norte, do Nordeste, do a toda a Nação.
Centro-Oeste, e do Espírito Santo. Não consigo ima-
ginar que alguém do Norte, do Nordeste, do Cen- O texto não contempla esse compromisso. Au-
tro-Oeste ou do Espírito Santo não queira um fundo menta, de forma extraordinária, a carga tributária.
de desenvolvimento constitucional capaz de gerar Não há no Brasil um único especialista que tenha co-
emprego e desenvolvimento nos seus Estados. ragem de dizer o contrário. Todos nesta Casa sabem:

Quero dizer também, nobres Deputados, que haverá aumento.
não estamos extinguindo a guerra fiscal. Estamos es- O PSDB participou do Governo nos últimos
tabelecendo uma regra justa e transparente para 11 anos. Sabe que a carga tributária chegou a 36% e é a
anos, a fim de que tenhamos convívio harmônico em maior da nossa história, tendo em vista a necessida-
nível nacional, de norte a sul, para que todo o Brasil de do ajuste fiscal no passado. Era necessário que o
se desenvolva e não apenas um lugar aqui ou acolá, ajuste fosse feito, mas não poderia haver, em hipóte-
às expensas dos parcos recursos públicos advindos se alguma, outra elevação.
de outros Estados. Tivemos atitude consistente e responsável com

Estamos fixando para os alimentos e os medi- o País no final da gestão de Fernando Henrique,
camentos populares a menor alíquota deste País. Se quando, a pedido do Ministro Palocci e da equipe de
alguém não está de acordo e acha que eles podem transição do Governo, admitimos que muito fosse fei-
continuar com alíquotas elevadas, que vote contra to para que se tivesse segurança em 2003, em vista
essa reforma que vai ao encontro dos anseios da mai- da necessidade de elevação da carga tributária, que
oria do povo brasileiro, que não agüenta mais conver- chegou a 36%. Agora, não é mais possível mais au-
sa, que quer a reforma tributária, que votou em Lula e mento. No entanto, com todos os itens propostos nes-
acredita nas mudanças que estão sendo feitas no ta reforma, poderemos chegar a mais de 40%.
País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não te-
Por isso, Sr. Presidente, ao contrário do Deputa- nho dúvida de que cada um dos Parlamentares do PT

do Eduardo Paes - orgulha-nos ser Deputado e per-
tencer a esta Casa _, confiamos em aprovar, pela pri- e da base do Governo sabe que estou dizendo a ver-
meira vez na história, uma grande reforma tributária dade. A distribuição de recursos que está sendo feita
para o Brasil. entre Estados e Municípios tem corno pressuposto o

Muito obrigado. (Palmas.) aumento da arrecadação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ O PSDB não poderia ter outro voto neste rno-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior, mento. Nosso voto é "não". "Não", de forma retum-
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. bante. Votamos convictos de que não pode haver au-
S.Exa. dispõe de 6 minutos. mento de carga tributária.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Como Líder. Sei que existem questões regionais vinculadas
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ao pacto federativo que poderão levar Deputados da
Deputados, o Governo é menor do que pensava - esta nossa bancada a votar de forma diferente. Mas o par-
tarde, no plenário, isto ficou demonstrado. O Governo tido e sua executiva estão absolutamente convenci-
pensava poder votar a reforma tributária em confronto dos de que este texto não é reforma tributária coisa
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nenhuma: está se propondo tão-somente a prorroga
ção da CPMF e da DRU.

Vamos fazer emendas supressivas, para que a
população não tenha de conviver, durante o Governo
Lula, com a manutenção da CPMF. O PT se posicio
nou contrariamente a essa contribuição ao longo de
sua vigência, mas propõe, no relatório do Deputado
Virgílio Guimarães, que ela se torne permanente no
Governo Lula. O PSDB, contudo, está fazendo emen
da supressiva contra essa permanência.

Não somos irresponsáveis. Sabemos que o Go
verno precisa da CPMF, mas o Governo deveria ex
cluir da reforma tributária esse imposto cumulativo
que prejudica a cadeia produtiva e desonerar a ativi
dade geradora de emprego.

Vejo o semblante do ilustre Deputado Luiz Car
los Hauly e sei o quanto é sofrida esta noite para
S.Exa., profundo conhecedor da matéria e defensor
de uma reforma tributária real para o País. Em nome
de S.Exa., em nome do cidadão que quer crescimen
to econômico, desenvolvimento e geração de empre
go e na defesa de uma proposta real de reforma tribu
tária, o PSDB encaminha o voto "não".

Vamos à votação. É 1h18min. Continuemos o
processo iniciado nesta Casa. Praticamente nenhum
Deputado teve conhecimento aprofundado do texto
proposto, mas está claro que há aumento de carga tri
butária para o cidadão e que não há melhora nem
simplificação da vida do contribuinte brasileiro.

Por isso, o PSDB vota "não". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Cam
pos, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
louvar a posição que V.Exa. adotou ao longo da dis
cussão deste processo. V.Exa. permitiu que esta
Casa, nas horas de impasse, recebesse centrais sin
dicais, empresários, Governadores e Prefeitos, para
que o diálogo fosse mantido.

Hoje estamos discutindo um texto que unifica o
sentimento desse debate, em que se ouviu a frustra
ção da Câmara dos Deputados por não ter feito há al
guns anos essa reforma. A proposta teve o constran
gimento de ser submetida ao debate fatiado do au
mento das contribuições, sem que Estados e Municí
pios pudessem partilhar.

Quero deixar aqui a palavra de um partido que
apresentou 12 emendas que pontuavam o campo po
lítico. Algumas foram acatadas; outras, não.

Sr. Presidente, queremos ressaltar que na noite
de hoje venceu o esforço do Governo, pequeno neste
plenário, pois a maioria dos Deputados não apoiou o

Presidente Lula, mas grande na capacidade de ouvir,
de debater, de compreender e de contribuir com o tex
to.

Este texto aponta para a produção do País, para
a retomada do crescimento, para sua afirmação no
cenário internacional, para a defesa da empresa naci
onal, para mudar a agenda, que é o interesse do Par
tido Socialista Brasileiro, para o Brasil crescer, inte
grar-se e se desenvolver.

Por isso, felicitamos o Fundo de Desenvolvi
mento pelo fim da guerra fiscal, pelo tratamento dado
à Amazônia, à cesta básica, à microempresa e por
tantas conquistas que não são apenas do Governo.
Posso confessar aos companheiros e amigos da
Oposição, os quais não tiveram compreensão políti
ca, que juntos partilhamos o avanço do texto original
trazido a esta Casa não só pelo Presidente Lula, mas
também pelo concerto de 27 Governadores.

Portanto, Sr. Presidente, se houve avanço foi de
vido à base do Governo, mas com sugestão da Oposi
ção e da sociedade brasileira. E devemos à socieda
de a reforma que ela mais sonhou: a tributária. Como
membro da base do Governo, afirmo que esta não é a
reforma dos nossos sonhos, mas é a possível. Ela
transforma, aperfeiçoa e aponta para a produção.

Esta é a reforma do diálogo. Aqui disputamos na
política. Governadores tencionaram, partidos políti
cos posicionaram-se. Mas agora, no voto e no painel,
quem vai vencer não é a intolerância, mas o diálogo.
Depois de aprovada, ganhará a sociedade brasileira.
Não há Governador vencido, não há Presidente impo
sitivo. O Parlamento brasileiro ouviu trabalhadores,
empresários, Governadores e Prefeitos, e os atendeu
na medida do possível.

A reforma continuará a ser debatida, mas não
podemos barrá-Ia em homenagem à sonegação, à
carga tributária elevada, à sufocação do crescimento.
(Palmas.) A produção nacional precisa desta reforma.
A produção precisa que todos tenhamos humildade,
porque quem ganha hoje é o diálogo.

Quem se posicionar contra a reforma estará no
campo da intolerância, ao lado daqueles que não que
rem produção, desoneração da folha de pagamento e
volta do crescimento. Vamos encarar este debate com al
tivez, com clareza. Só será vencido quem cometer o
equívoco de se colocar no campo do vencido, porque
houve diálogo por parte de VExa., Sr. Presidente, e dis
posição do Governo de fazer a reforma que muitos gos
tariam de ter feito, mas não fizeram.

Por isso, o PSB vota "sim". (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a Mesa os seguintes

-~- ------------------ ---------
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REQUERIMENTOS DE DESTAQUES
REQUERIMENTO

(BANCADA DOPSÔB)
Requer destaque para votaÇão em

separadó
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Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos doart. 161, l,e§2ó combinado com o art. 117,IX

do.Regifl1:nto Irltêmo,~estaqueparav~taçãoemseparâdodoinciso IIdo§ %O

do art. 149'da éonstituição Federal,cóm a reéfaçãodada pelo art. 10 da Emendá
. . .

~glutinativaGlobaI02!,09!03 oferecidaernF'lênárió ã Proposta de Erriendà

Constitucibnal n~ 41-À, de 2003.
Saladas sessões, em de setembro de 2003

~;~

DEsTAQuE DE BANCADA
(pn) .

SenborPresldenté, N° O!
Requeremo~, nostel"lnosd() art. 161, I,e § 2°, do

Regimento~temo, destaque pará '{otação em separado do § l° do art. ISS
d,a Çonstituição~ .. modificado pelo art l° da Emenda Aglutinativa de
O~P?~03,parasuprimí-Io. -

de setembro de %003

Mt.J:6~p--....bfr:-~"""" ..f·-3
..' 1 ..••.••....•

"onyx lorerizoni. \lice-Uder do
'I, PFl, .i

" I i Ilhllf \
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Senhor Presidente,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE DE BANCADA
(PFL)

Setembro de 2003

Requeremos, nos termos do art. 161, I, e § 2°, do
Regimento lnterno, destaque para votação em separado do § 2° do art. 155 da
Constituição, e do art. 90 do ADCT, o primeiro constante do art.}O e o
segundo do art. 3° da Emenda A.elutinativa de 02/09/03. objetivando sua
supressão.

Justificativa

Sala da Comissão, em de de 2003

Da forma como está, o dispositivo desfigura o modelo
federativo, por relativizar a autonomia dos Estados e do DF, protegida
colhO cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4°, I), só modificável pelo poder
constituinte originário. Na insuperada lição de GERALDO ATALIBA,
o Congresso Nacional . não pode "sequer discutir· qualquer projeto
tendente (que abrigue tendêndas, que leve, que conduza, que
encaminhe, que facilite, que possibilite mesmo indiretamente) à
abolição" dos princípios que a Constituição guarnece como cláusula
pétrea. "Só o poder constituinte originário pode minimizá-los ou aboli
los". De acordo com o saudoso professor paulista, "qualquer proposta
que, indiretamente, remotamente ou por consequência", tenda a abolir
a federação é proibida, "inviável e insuscetível de sequer ser posta como
objeto de deliberação (por qualquer órgão constituído). Seria inócuo 
enfatiza o mestre se pudesse ser entendido .em termos tais que
consentissem a aprovação de medidas oblíquas ou indiretas., que
reportassem ao resultado vedado" (cf. República e Constituição; Editora dos
Tribunais, 1985, pags. 11/12).

No sistema modelado pelo constituinte originário, cabe à
União apenas editar normas gerais (CF, art. 24, I, c/c § 1°). A
instituição do tributo é de competência dos Estados e do DF. A proposta
desloca toda sua disciplina para o Poder Centra~ num inaceitável
abastardamento da autonomia estadual.
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De outra parte, transferir, a regulamentação do ICMS a
colegiado composto por representantes do .~xec:utivo, a Emenda viola
igualmente o princípio, da separação dos Poderes, navegando na
contram,ào da próp:ria História, segundo a qual questões relativas a
tributos devem ser submetidas ao crivo do Poder" Legislativo, único
detentor da représentaçio popular.

No mérito, a emenda não atende o pleito dos Estados, nada
contendo que,justifique a, ~udança ,do texto em vigor. O art. 90 do
ADCT, contido no art. 3° (Ia Emenda aparece no destaque por ser
cODseqüêneiaimediata do §2° do art. 155, não se justificando sua
manutenção se suprimido este, corno, se pretende•

. SaJa das sessões,(esetelllbro de 1003

~PF-r.

Onyx Lorenzoni • Vice-Líder do
PFL

DESTAQUE DE BANCADA
(PFL)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos tennos do art. 161, I, e § 2°, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado do inciso IV do art.
195 da Constituição, modificado pelo art. 1° da Emenda Aglutinativa de
02/09/03, para suprimí-lo.

Onyx Lorenzoni - Vice-Lider do
PFL

e setembro de 2003

ITIII
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REQUERIMENTO
(BANCADA DO PSDB)

Requer destaque para votação em

separado

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117. IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do § 5° do art. 239

da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nO 169 oferecida à

Proposta de Emenda Constitucional nO 41, de 2003, :para incluir no art. 10 da

Emenda Aglutinativa 02/03/03 oferecida em Plenário à referida.Proposta.

Sala das sessões, em de setembro de 2003

Walter Feldman - Vice-Líder do
PSDB

,.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

(do Liderdo PRONA - Deputado Dr. Enéas)
"

BANCADA

Requer destaque para votação em separado a fim de substituir o texto do
art. 2° do Substitutivo do Relator à PEC 41-A/2003 referente ao alt. 76 do
ADr da Constituição.

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos·do artigo 161, inciso IlVéJo Regiment~ .ntemo
da Câmara dos Deputados, destaque para votação em separado do art. 76 da I

Emenda A21utinativa, a fim de suprimi-lo.

JUSTIFICAÇÃO

A desvinculação de receitas é um expediente criado a fim de carrear
recursos tributários para o Caixa Único do Tesouro, que os dilapida no
pagamento do serviço da Dívida. Trata·se de violação ao sistema jurídico..-.. '.'
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constltuc/onal, perpetrada desde 1994, por meio de emenda à própria
Constituição. As contribuições só podem existir em função das finalidades
para cujo cLJsteioforam instituídas. Sem contrapartida desaparece o
conceito de contribuição, que tem de corresponder a prestação bem
determinada em favor da sociedade. DesvinCular contribuições envolve,
pois, aberração ao Direito Tributário.

2. Os promotores dessa grave anomalia alegam racorrer a ela em
face da pressão do serviço da Divida sobre as contas públicas. Ora. se
foramcontraidas dividas discutiveis, e se elas foram multipHcadas por meio
de taxas de juros absurdas, o que se tem de corrigir é apolítica da Divida.
As receitas tributárias têm aumentado com grande sacrifício dos
produtores e dos trabalhadores, enquanto a renda e emprego deles
prosseguem em queda. Isso ocorre .exatamente porque as receitas têm
sido crescentemente absorvidas peiosjuros da Dívida Pública. Nem assim,
porém, eles são totalmente liquidados. Uma parte é capitalizada,
produzindo o pior dos mundos: .1) O Estado gasta cada vez menos nas
atividades necessárias ao seu funcionamento e em investimentos; 2} ao
mesmo tempo e pelo mesmo processo, toma-se devedor de somas cada
vez maiores.
3. Essa s;ttJaçio já não era tOlerável quando os enaargos financeiros
atingiam 30% a 40% das receitas públicas. O patrimônio nacional foi
criminosamente alienado, no corruptíssímo processo das privatizaç6es,
sob o pretexto de que elas fariamdimínuir a Divida Pública. Promessa
fraudulenta, desmentida pelos fatos. Em 2002, 70% da arrecadação total
da União, .Estados e Municípios foram evaporados em função dos
encargos.financeiros. A questão está em saber .se o Congresso permitirá a
aeeteração da destruição do país, 00 se terá lucidez para reverter a rota da
inversão de·valores. Em vez da promoção do desenvolvimento econômico
e social, apriolidade do presente Executivo e de seus predecessores tem
sido servir dividas passíveis de contestação to1af ou parcial, em auditoria
determinada pela Constituição e ainda não realizada. .
4. Em vez de reestruturar a Divida, renegociar suas taxas de
encargos e prazos, em suma, de viabilizar as finanças públicas e a
economia do Pars, os Executivos têm por regra suprema agradar o
"mercado", O resultado é a virtual insolvência da União. A bancarrota
avança, apesar de arrecadações recordes e do crescimento da
insuportável carga tributária sobre os cidadãos, sugados, ademais, por
juros privados sem paraleJo no Mundo. A Administração corta gastos de
forma radical para elevar o superávit primaria, um falso conceito de
orçamento que omite os juros. Com isso, elimina empresas brasileiras,
inclusive tecnológicas. Suprime empregos em todos .os níveis de
qualificação, ·tendo .0 desemprego e o subemprego atingido dimensão
própria de .economias subdesenvolvidas e deprimidas. Os únicos setores
em expansão são os exportadorés. Os demais definham.
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5. A perversa distorção da realidade, propagada pela midia a serviço dos
concentradores, apregoa a afta dos juros como meio de conter a inflaçâo.
Entretanto, isso: a) aumenta os custos de produção, o que causa maior
inflação; b) inibe investimentos produtivos, o que faz cair a oferta de bens e
servíços, outro fator de inflação. Além disso, a alta decorre do poder de
oligopólio de grupos concentradores, os quais não moderam seus preços
nem mesmo estando deprimida a demanda de seus clientes. Outros .
motores da inflação têm sido: a) a indexação das tarifas dos serviços
públicos privatizados, com base em abusivas cláusulas contratuais; b) a
desvalorização cambial do real em 2002, a qual foi usada para elevar mais
que proporcionalmente os preços, sem que a reversão parcial da
desvalorização, em 2003, tenha sido repassada aos preços, pois desta vez
isso se daria no sentido da baixa. As médias e pequenas firmas são
exauridas por altíssimas taxas de juros que, junto com a carga tributária, as
impedem de sobreviver. Aumenta com isso o poder de mercado dos
oligopólios.
6. Os apologistas dos juros extorsivos os recomendam também para atrair
capitais estrangeiros. Mas estes últimos são a fonte primordial dos déficits
externos, por meio das transferências de recursos ao exterior feitas por
oligopólios das empresas transnadonais, Le., pelos investimentos diretos
estrangeiros.
7. Deve-se notar, finalmente, que sem a desvinculação de receitas da
Seguridade Social deixa de haver déficit na Previdência, pretexto utilizado
para forçar a aprovação da "reforma" respectiva. Com efeito, em 2002, a
Seguridade arrecadou R$ 193,6 bilhões, quantia da qual 20% representam
R$ 38,7 bilhões, Le., bem mais que o alegado déficit.
8. Em conclusão, há que fazer cessar a hemorragia que sofre o País, com
os recursos dos contribuintes sendo desviados para pagar juros
descabidos. Ele.s crescem e fazem crescer a Dívida, apesar do· desvio de
verbas para fazer face a essa despesa improdutiva. .

Sala de Sessões, 03 de setembro de 2003.

-~/6?J
D~É~ARNEIRO

Deputado Federal
Líder do PRONA

~~#p~í=. ~~
Or. AMAURI ROBLEDO GASQUES

Deputado Federal
Vice-Líder do PRONA
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REQUERIMENTO
(BANCADA DO PSOB)

Ouinta-feira 4 42337

Requer destaque para votação em

separado

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do art. 91 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias. com a· redação dada pelo art. 3°

da Emenda Aglutinativa Global 02/09/03 oferecida em Plenârio à Proposta de

Emenda Constitucional nO 41-A, de 2003.
Sala das sessões, em de setembro de 2003

Jutahy Junior· Lider do PSDB

Destaque de Bancada do PT

Destaque para votação em separado do
parágrafo único do art. 98 (art. 3° da Emenda
Aglutinativa).

Sala das Sessões, em 3.9.03

Nelson Pelle2rino. Líder do PT

'11111
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DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Ouinta-feira 4 42339

Requeiro a Vossa Excelência, nos tennos do inciso 11 do art.

161, do RICD, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da Emenda nO 28, apresentada à

PEC n° 4112003.

DESTAQUE
(Do Sr. Gustavo Fruet)

(Simples) N° 1O
Requer destaque, para votação em

separado, da Emenda n° 278/03, da PEC n° 4112003.

Senhor Presidente:

Requeiro a V.Exa., nos tennos do art. 161, inciso lI, do
Regimento Interno, destaque, para votação em separado, da Emenda
nO 278/03, da Proposta de Emenda à Constituição n° 41, de 2003, que Altera
o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

Sala das Sessões, em cl- de setembro de2003 .

..) /
;' ;Il.! ,

f /j,
....;; tiJ,-c...\--'

! ~ .
Deputado GUSTAYO FRUET
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REQUERIMENTO NO , DE 2003.
(Do Sr. Deputad~EOU~CUNHA)

(Simples)

Setembro de 2003

Requerimento de destaque
para votação em separado da
emenda nO 257, apresentada na
Comissão Especial desünada a
proferirparecer â PEC nO 41-A.

Senhor Presidente,

Requeiro ao ExoelentSsimo Senhor Presidente desta Casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da emenda de nO 257, apresentada na
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41-A.

Sala das sessões, em

REQUERIMENTO N° , DE 2003.
(Do Sr. Deputado EDU.AJ:lOO CUNHA)

(Simples)

Requerimento de destaque
para votação em separado da
emenda nO 275, apresentada na
Comissão Especial destinada a
proferirparecer à PEC nO 41-A.

Senhor Presidente,

Requeiro ao Exce\entÍ5Simo senhor Presidente desta casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da emenda de na 275, apresentada na
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41-A.

Sala das sessões, em

~~---
Deputado EDUARDO CUNHA
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(:~~.E:~;U~~~Ã) N° 13
(Simples)

Requerimento de destaque
para votação .em separado da
emenda nO 282, apresentada na
Comissão Especial destinada a
proferirparecerà PECnO 41-A.

Senhor Presidente,

Requeiro ao ExcelentSsino Senhor Presidente desta Casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da emenda de nO 282., apresentada na
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41-A.

Sala das sessões, em

(:~.E:=~:U~~=Â) N° 14
(Simples)

Requerimento de destaque
para votação em sepaj-ado da
emenda nO 290, apresentada na
Comissão Especial destinada a
proferirparecerà PECnO 41-A.

Senhor Presidente,

Requeiro ao Excelentíssimo Senhor· Presidente desta Casa, Deputado João .
Paulo destaque para votação em separado da emenda de nO 290, apresentada na
Comissão. Especial destinada a proferir parecer à PEC nO 41-A. "

Sala das Sessões, em

_-"'----.....0 t. ...

Deputado EDUARDO CUNHA

III
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REQUERIMENTO NO , DE 2003. N0 15
(Do Sr. Dep~do EDU~ CUNHA

(Simples)
Requerimento de destaque

para votação em separado da PEC
nO 13 apensada à PEC nO 41-A, Que
altera o Sistema Tributário Nadonal.

Senhor Presidente,

Requeiro ao Excelent&simo senhor Presidente desta Casa, Deputado João
Paulo destaque para votação em separado da PEC na 13, apensada à PEC na 41-A, que
altera o Sistema Tributário Nacional.

Sala das Sessões, em

..... .. ..::;>~-

Deputado EDUARDO CUNHA

DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso V do art. 161, do RlCD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO da alínea "d" do inciso VI do § 2° do art. 155,

referenciado no art. 10 do Substitutivo do Relator à PEC n° 41·AJ03, alterando-se em

conseqüência os dispositivos que lhes são conexos.
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DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Quinta-feira 4 42343

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos tennos do inciso V do art. 161, do RlCD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO do inciso DI do § 2° do art. 156, referenciado no

art. lOdo Substitutivo do Relator à PEC nO 41-A/03.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

Deputado FRANCISCO DORNELLES

DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssirno Senhor Presidente

Nos termos do inciso V do art. 161, do RICO, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO do inciso 11 do § 8° do art. 155, referenciado no
I

art. lOdo Substitutivo do Relator à PEC n° 41-N03.

1.1
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DESTAQUES~PLESDEPLENÁJtlO

Setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso V do art. 161. do RICD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO do Parágrafo único do art. 158, referenciado no

art. }O do Substitutivo.do Relator à PEC nO 41-A/03 e, em conseqüência, suprima-se

o art. 92 do ADCT referenciado no art. 3° do Substitutivo do Relator.

DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos tennos do inciso V do art. 161, do RICD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO da expressão "será progressivo e" constante do

inciso IV do § lOdo art. 155, referenciado no art IOdo Substitutivo do Relator à

PEC nO 41-A/03.

Sala das Sessões,. 2 de setembro de 2003.

Deputado FRANCISCO DORNELLES
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DESTAQUE SIMPLES DE PLi;NÃRIO

Ouinta-feira 4 42345

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados,requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 26, à Proposta de Emenda à ConstituiçãO n° 41-A/03, de autoria do
Deputado Francisco Dornelles, para incluir seu texto no Substitutivo do Relator.

DESTAQUES~LESDEPLENÁJtlO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso 11 do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 44, à Proposta de Emenda à Constituição nO 41-A/03, de autoria do
Deputado Francisco Dornelles, para incluir seu texto no Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.
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DESTAQUE SIMPLES DE PLENÁRIO

Setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos tennos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 235, à Proposta de Emenda à Constituição n" 41-A/03, de autoria do
Deputado Francisco Dornelles, para incluir seu texto em substituição ao § 13 do
art. 195, referenciado no art. lOdo Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

Deputado Francisco Dornelles

DESTAQUESIMPLESDEPLENÁlUO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos termos do inciso lIdo art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda nO 69, à Proposta de Emenda à Constituição nO 41-Af03, de autoria dos
Deputados Osmar Serraglio e Max Rosenmann, para sua inclusão em
dispositivos do art. 155, referenciado no art. }O do Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.
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DESTAQUES~PLESDEPLENÁJUO

Ouiuta-feira4 42347

Requer destaque de emenda para
aprovação.

Excelentíssimo Senhor Presidente N° 25
Nos tennos do inciso II do art. 161 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 360, à Proposta de Emenda à Constituição n° 41-Al03, de autoria do
Deputado RomeI Anízio, para sua inclusão no texto do Substitutivo do Relator,
aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.
\

/
!
i

J

..

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso li,

alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 304/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

~
- -

k!L-;t.~
Deputa LU&LOS HAULY,

(PSDB - PR)

1l!fl
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Requer destaque de emenda para
aprovação.

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. Luiz ~arlos Hauly)

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso li, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 303/03, oferecida à PEC n° 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

G+(j;#~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

(PSDB - PR)

Requer destaque de emenda para
aprovação.

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

- I! ....

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11.

alínea b, número 4; 161, inciso 1/, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda n° 273103, oferecida à PEC n° 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

CQ '
'i-'~a~~

Deputad6LÚI CARLOS HÀULY
(PSDB - PR)
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REQUERIMENTO N° DE 2003 N·.·0·2.·9
(D~ Sr. J-~i! Carlos Hauly)

(Simples)
Requer destaque de emenda para

aprovação.
Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso li,

alínea b, número 4; 161, inciso li, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 272/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

(2 '
i. CL~~

Deputado LUI~ CARLOS HAULy"
(PSDB - PR)

REQUERIMENTO N° DE 2003 N0 3O..
(Do Sr. ~u;z Carlos Hauly)

(Simples)
Requer destaque de emenda para

aprovação.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 41/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

C):).{jW~
Deputadat.U1Z CARLOS HAUlY

(PSDB - PR)

11111
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Requer destaque de emenda para
aprovação.

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do ~r. LuJz. Carlos Hauly)

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso li,

alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 42/03, oferecida à PEC n° 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

Requer destaque de emenda para
aprovação.

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

.(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso 11, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda n° 43/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

Y1C~~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

(P8DB - PR)

- --- ------ --- ------~---- --------------~.._-- ------~--------------------------
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Requer destaque de emenda para
aprovação.

REQUERIMENTO N° DE 2003
(Do Sr. Lui~ Carlos Hauly)

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso li, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda nO 49/03, oferecida à PEC nO 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

ç 1(&-~~ (\.~~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY .

(PSDB - PR)

REQUERIMENTO N° DE 2003 N& 34
(Do Sr. Lui~ Carlos Hauly)

(Simples)
Requer destaque de emenda para

aprovação.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, inciso 11,

alínea b, número 4; 161, inciso li, e 162 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, destaque da emenda n° 271103, oferecida à PEC n° 41, de 2003, para

aprovação.

Sala das Sessões, em de setembro de 2.003

C
-

::J' J- LJ:. h(u.J. .
Deputado LUIZ CARLOS HAUL;:>

(PSDB - PR)

ml
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DESTAQUE SIMPLES.DE PLENÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Setembro de 2003

Nos termos do inciso V do art. 161, do RICD, requeremos

DESTAQUE para SUPRESSÃO do § 15 do art. 195, referenciado no art. 10 do

Substitutivo do Relator à PEC n° 41-A/03.

JUSTIFICAÇÃO

Desnecessário o parágrafo uma vez que a Constituição já

prevê a possibilidade de a cobrança ser diferenciada para determinados setores (art.

195, § 9°), se a alíquota dessa contribuição fosse ftxada, hipoteticamente, em 25%

para a indústria do fumo ou de bebidas, as instituições fmanceiras igualmente se

sujeitariam ao pagamento da contribuição nesse mesmo patamar, aumentando a sua

carga tributária dos atuais 36% para algo em tomo de 52%.

Ocorre que o sistema financeiro, prestador de serviços por

excelência, tem elevados- custos que necessariamente compõem os preços desses

serviços, sejam as tarifas ou os juros cobrados nos empréstimos. Desta founa, a

elevação da carga tributária desse setor redundará, inequivocamente, no repasse de

custos e consequentemente em aumento das taxas dos juros.
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DESTAQUESDWPLESDEPLENAluO
Quinta-feira 4 42353

Excelentíssimo Senhor Presidente

Nos tennos do inciso 11 do art. 161 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO da
Emenda n° 122, à Proposta de Emenda à Constituição n~ 41-AJ03, de autoria do
Deputado Francisco Appio. para sua inclusão no Substitutivo do Relator,
aprovado na Comissão Especial.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Rose de Freitas)

Requer destaque para votação de

emenda.

Senhor Presidente,

Requeira, nas termas da art. 161, 11, combinada com o art. 117, IX

da Regimento Interna da Câmara das Deputadas, destaque para votação da

EMENDA N° 026, do Senhor Francisco Dornelles e outras, oferecida à

Proposta de Emenda ã Constituição nO 41/2003, que "Altera a Sistema Tributária

Nacional e dá outras providências".

Sala das sessões. em 2 de setembro de 2003
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 045/2003 PEC04103, do Senhor Júlio

Redecker e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Ouinta-feira4 42355

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 247/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário, Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 246/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

M desThame·
Antonio carlos an

PSOB

I, j
~V-'t/~~

braia- PSOB
AntonioCam
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REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42357

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 245/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que IlAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências". para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Mendes lhama •
Antonio carlo~SOB

. PSOS
Antonio Cambraia -

1111



42358 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 244/2003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4· 42359

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 207/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte· à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame· .
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

II~ I



42360 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 206/2003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

• h· _ PSDB
AntoOlOCamural8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42361

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da ·EMC 205/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito dê suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame ~
PSOS

Antonio Cambraia - PSDB



42362 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 204/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda â Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42363

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 203/2003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

Antonio Cambraia - PSD8



42364 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 20212003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42365

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 201/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o $istema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



42366 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 200/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSDS

Antonio Cambraia· PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42367

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 198/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

·.1



42368 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 085/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário .Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama -a PSDB

~~~~
Antonio Cambraia - PSDB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42369

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 084/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Paes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



42370 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 364/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Alberto Leréia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição. nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42371

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 361/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Alberto Leréiae outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSOB

Antonio Cambraia· PSDB

'1111



42372 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 098/2003 PEC041 03, do Senhor Bismarc,k

Maia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42373

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 296/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Carlos Pannunzio e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB



42374 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 034/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Carlos Mendes Thame e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências" t para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOS

Antonio Cambraia. PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira4 42375

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 033/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Carlos Mendes Thame e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

Antonio Cambraia - PSD8

ai



42376 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, /I, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 03212003 PEC04103, do Senhor Antonio

Carlos Mendes Thame e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição. nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42377

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC25212003 PEC04103, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

'ml



42378 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 188/2003 PEC041 03, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _

~. PS08

Cu-J:~~ú~~-

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira4 42379

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 187/2003 PEC04103, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Carlos Mendes Thame-/í!ú2f<td:-é-- PSOB

OJtI~~uA~
Antonio Cambraia· PSOB



42380 Quinta-feira 4 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 13112003 PEC04103, do Senhor Antonio

Cambraia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário .Nacional edá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42381

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 393/2003 PEC04103, da Senhora Veda

Crusius e outros, oferecida à Propdsta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Safa·das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

,J;::.

Antonio Cambraia - PSDB

1~lr



42382 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 366/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDS

Antonio Cambraia· PSDS



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurAnOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42383

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 363/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Anlnnlo Carlos Mendes Thame •
PSDB7 .d. ~

óJdWA~'~
Antonio Cambraia - PSOB



42384 Quinta-feifa 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 351/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências"I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

, .
Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42385

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 350/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinatíva.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

Til I



42386 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 349/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDa

Antonio Cambraia· PSDS



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quínta-feira 4 42387

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 1 U, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 348/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42388 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 347/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, .que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42389

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 346/2003 PEC04103, do Senhor Walter

Feldman e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala.das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSD8



42390 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPillADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 42212003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Dimas e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

: .
Antonio Cambraia - PSD8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42391

N° 75

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC·421/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Cimas e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

TIl 1



42392 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPIITADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 420/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Dimas e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

SaJa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDa



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42393

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 004/2003 PEC04103, do Senhor Paulo Feijo e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PS08

Antonio Cambraia. PSOB

~II



42394 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 430/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

I •

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42395

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 429/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema -Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutínatíva.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

In



42396 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 428/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Naciorial e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42397

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 126/2003 PEC04103, do Senhor Anivaldo Vale

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia· PSOB

'111



42398 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 427/2003 PEC041 03, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

'~v.AA~~

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS Ouinta-feira 4 42399

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 426/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

-

~'L-"'-',-",,"~~~~
Antonio Cambraia - PSOB

B111



42400 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 425/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42401

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 424/2003 PEC04103, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que UAltera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42402 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 416/2003 PEC041 03, do Senhor Osmânio

Pereira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42403

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 148/2003 PEC04103, do Senhor Nilson Pinto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia ~ PSOB

'TIJftl'FIIllrlllll.



42404 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 304/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário ,Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42405

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 303/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDS

Antonio Cambraia - PSDB

Til i



42406 Quinta-feira4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 273/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouínta-feira4 42407

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votaçilo da EMC 27212003 PEC04103, do Senhor Lujz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema' Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

SaJa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB



42408 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 271/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda AgJutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42409

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 049/2003 PEC04103, do Senhor Lujz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário _Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

....

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

111



42410 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 04312003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e .dá outras

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42411

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 04212003 PEC04103, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

TIl 1



42412 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 041/2003 PEC041 03, do Senhor Luiz Carlos

Hauly e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira4 42413

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 223/2003 PEC04103, do Senhor Lobbe Neto e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Con~tituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Trj~utário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

WI



42414 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 287/2003 PEC04103, do Senhor Léo

Alcântara e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

Antonio Cambraia - PSD8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira4 42415

Requer destaque para votaçao

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 254/2003 PEC04103, do Senhor Léo

Alcântara e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário. Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

.'-'Y\.......,.-ê{..~ /f.A.-A-~
Antonio Cambraia· PSDB

mil



42416 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 261/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42417

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 243/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

Im! I



42418 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 241/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida ã Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que I<Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quínta-feira 4 42419

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 240/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42420 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 236/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

()~tfiC~~~~-6-6_-
Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42421

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 23312003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

1TI11



42422 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 231/2003 PEC041 03, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama ~
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42423

Requer destaque para votaçao

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 23012003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Ag/utinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

ml



42424 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 228/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDS



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42425

N.O 109

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 226/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tri~utário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

ml



42426 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADQS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 169/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outràs providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42427

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 168/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

mil



42428 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 167/2003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42429

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 16212003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

Antonio Cambraia - PSDB



42430 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 15212003 PEC04103, do Senhor Jutahy Junior

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que lIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira4 42431

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 070/2003 PEC04103, do Senhor Julio

Semeghini e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

n° 41/2003, que "Altera o. Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

ml.



42432 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 33212003 PEC04103, do Senhor. João Leão e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonío Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42433

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 344/2003 PEC04103, do Senhor Humberto

Michiles e outros, oferecida à Proposta de Emenqa à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

/7:..# p. ....• An"n" Cános Mendes Thame·•. .G".... _ PSDB

Cu-JudiU{~U-é~
f .

Antonio Cambraia - PSD8



42434 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 343/2003 PEC04103, do Senhor Humberto

Michiles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42435

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 31212003 PEC04103, do Senhor Humberto

Michiles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

TIlrI



42436 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 096/2003 PEC04103, do Senhor Chico da

Princesa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutínativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia· PSOB



Setembro de 2003 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42437

.REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 431/2003 PEC041 03, do. Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO .

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", par$ efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

IjJll



42438 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 40612003 PEC04103, do Senhor João Lyra e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42439

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 333/2003 PEC04103, do Senhor João Leão e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessõesl 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSD8

Antonio Cambraia - PSDB



42440 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente!

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 434/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~../.. Antonio Carlos Men.des Thama-
~ PSDB

~~J~~
Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira4 42441

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 433/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Safa das Sessões, 02 de setembro de 2003

~ Antonio Ca"". Mende. Thame-r=..e PSDe

~c~L~
Antonio Cambraia - PSDB



42442 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,1/, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Oeputados, destaque

para votaçao. da EMC 432/2003 PEC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

~.~~/i-~~
Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42443

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 061/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à·

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

11111



42444 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 058/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o· Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSDB

; -

Antonio Cambraia· PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta~feira4 42445

Requer destaque para votaç80

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 054/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

TIl!



42446 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 027/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42447

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 020/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42448 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 019/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dã outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

Antonio Cambraia - PSD8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta·feira 4 42449

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 10512003 PEC04103, do Senhor Asdrubal

Bentes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO .

41/2003, que "Altera o Sistema Tributàrio Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Agfutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

m'[



42450 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 104/2003 PEC04103, do Senhor Asdrubal

Bentes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira4 42451

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 103/2003 PEC04103, do Senhor Asdrubal

Bentes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42452 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 029/2003 PEC04103, do Senhor Ann Pontes e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42453

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, U, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC37312003 PEC041 03, do Senhor Osório

Adriano e outros, oferecida à Proposta de Emenda â Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sess-as, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

rI[ I



42454 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117] IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 239/2003 PEC04103, do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

AntonIo Carlos Mendes Thame _
PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

,REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42455

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 238/2003 .PEC04103,do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

essões, 02 de setembro de 2003

...

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB
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42456 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 055/2003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDS

Antonio Cambraia - PSOS



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42457

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 237/2003 PEC04103, do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB



42458 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 1/, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 189/2003 PEC04103, do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7fcs~-':J2
Antonio Carlos Mendes Thama 

PSDB
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Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42459

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 003/2003 PEC04103, do Senhor Onyx

Lorenzoni e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~-""---
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

RI



42460 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 193/2003 PEC041 03, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~#~..~
Antonio Carlos Mendes Tha _

PSD8 me



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42461

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.
117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 19212003 PEC04103, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7k4__~
Antonio Carlos Mendes lhama •

PSDB

'1'1" r",g[1Ii I



42462 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 180/2003 PEC041 03, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42463

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidentel

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 179/2003 PEC041 03, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

--/td:.,q
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 1 11 1 combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 178/2003 PEC04103, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

'-7b=;: .. "
Antonio Carlos Mendes Thame -

PSDB
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42464 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 17712003 PEC04103, do Senhor Mussa

Demes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" t para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

t-

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação ~a EMC 295/2003 PEC041 03, do Senhor Mendonça

Prado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~Ha
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42465

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nostermos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 294/2003 PEC041 03, do Senhor Mendonça

Prado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;fu.:. <2~ Anta"" Canos Mandes lhama •
PSD8

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 293/2003 PEC041 03, do Senhor Mendonça

Prado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

proVidências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7b'_R
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB
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REQUERIMENTO N° 153
Requer destaque para votação

de emenda.

42466 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 064/2003 PEC04103, do Senhor Machado e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7 G...
Antonio Carlos Mendes Thame

PSDB

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 090/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carreira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~.. ~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42467

REQUERIMENTO N° 155
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 089/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carreira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

lia. :,0
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSDB

REQUERIMENTO N° 156
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 060/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carreira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributãrio Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

J .76=· ..:
•~ Antan~ Caoos Meooes Tha..,o

PSDB
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42468 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO N° 157
Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 059/2003 PEC04103, do Senhor Luiz Carreira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providênciasll
,

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7 Z ~PoL-4. " ~ .
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSDB

REQUERIMENTO N° 158
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 123/2003 PEC04103, da Senhora Kátia Abreu

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

·7%4:,<0
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB
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Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42469

N° 159
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 016/2003 PEC04103, da Senhora Kátia Abreu

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda·Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO N° 160
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 015/2003 PEC04103, da Senhora Kátia Abreu

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~.:.R_..
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REQUERIMENTO N° 161
Requer destaque para votação

de emenda.

42470 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 009/2003 PEC04103, do Senhor Júlio Cesar e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 16', 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 00112003 PEC04103, do Senhor Júlio Cesar e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Agtutínativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

#~~:~
Antonio Carros Mendes Thame 

PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42471

REQUERIMENTO N° 163
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 35712003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~-~Antonio Carlos Mendes Thame -
PSOB

REQUERIMENTO N° 164
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 35612003 PEC04103., do Senhor. José.Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Aftera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~~.:--
/ ". Antonio Carlos Mendes-;ame -

PSOB
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42472 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 355/2003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonê e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~4'~:
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSD8

REQUERIMENTO N° 166
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente I

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 35412003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;E.OO~Thame-
PSDS



Setembro de 2003 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4· 42473

REQUERIMENTO N° 167
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 353/2003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonê e outros, oferecida à Proposta de Emenda à ··Constituição na

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~--
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para vQtação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 342/2003 PEC04103, do Senhor José Thomaz

Nonô e outros, oferecida à Proposta de Emenda <à Constituição na

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

-~-~-~-
/ Antonio Carlos Mendes Thame -

PS08
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REQUERIMENTO N° 169
Requer destaque para votação

de emenda.

42474 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 326/2003 PECO.4103, do Senhor José Rocha e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~. -
Antonio Carlos Mendes lhame 

PSDB

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 325/2003 PEC04103, do Senhor José Rocha e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~
Antonio Carlos Mendes lhame 

PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42475

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, fi, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 324/2003 PEC04103, do Senhor José Rocha e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências"l

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

7k~~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 06812003 PEC04103, do Senhor José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providênciasll
, para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~~Z
Antonio Carlos Mendes Thama 

PSD8
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42476 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 067/2003 PEC04103, do Senhor José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 066/2003 PEC04103, do Senhor José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~;ia~~=
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB
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REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 065/2003 PEC04103, do Senhor José Roberto

Arruda e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providênciasll
, para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO NU 176
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 301/2003 PEC04103, do Senhor. José Carlos

A.leluia e outros. oferecida à Prooosta de Emenda à Constituicão nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~=-e
Antonio Carlos Mendes Thame -

PSOB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 264/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSD8

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputadosl destaque

para votação da EMC 261/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~;/Lo. ~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB
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REQUERIMENTO N° 179
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 260/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 253/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das ses:;z:ZZ.b:::::.
/ PSDB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 250/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 249/2003 PEC04103, do Senhor. José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

'fk .Antonio Carlos Mendes Thame
PSDS
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor·Presidente.
Requeiro l nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 310/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003:

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003p ... ..A"'n~ CarlotS':,~ndes Thame-

.~~

REQUERIMENTO N° 184
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente:

Requeiro. nos termos do art. 161. 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 308/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que '~Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

111!
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REQUERIMENTO N° 185
Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 311/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Aolutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interna da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 309/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Agtutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
~ An"""o Carlos Mend"" Thame -

~ ~: • PSDB

r~~
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REQUERIMENTO N° 187
Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 330/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
~0. Antonio Carlos Mendes Thame -I PSDB

!~.~

REQUERIMENTO N° 188
Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.
117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da EMC 33112003 PEC04103, do Senhor .Carlos Mota e
outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constitu'ção nQ 41/2003,
que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Agluttnativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame

PSDB

]11.1'!i!i' I
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Requer destaque para votação
de emenda.
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Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 336/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO N° 190
Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 337f2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame
PSDB

I·

-~- -_._----_._---- ._-
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REQUERIMENTO N° 191
Requer destaque para votação

de emenda.
SenhorPresidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, cqrnblnado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 338/2003 PEC04103, do Senhor CarlosMota e
outros, oferecida à Proposta de Emendaâ Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cartos Mendes ThamE
PSDB

REQUERIMENTO N° 192 -
Requer destaque para votação
ae emenaa.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 39512003 PEC04103, do Senhor Carlos Souza
e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,
que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das SessÕes, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

m!
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação
de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 095/2003 PEC04103, do Senhor Chico da

Princesa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSDS

REQUERIMENTO

Requer destaque para votaçao
de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 166/2003 PEC041 03, do Senhor Augusto
Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessõ s, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB
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REQUERIMENTO N° 195
Requer destaque PÇilra votação
de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 170/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, fi, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 171/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

]11
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 173/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 198
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 115/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSOB

bra\a • pSD13
Antonio catn

REQUERIMENTO N° 199
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 362/2003 PEC04103, do Senhor Augusto
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Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSDB

"a - PSOI3
Antonio cambral

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

·para votação da EMC 365/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Agrutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 201
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 028/2003 PEC04103, do Senhor Delfim Netto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

,para votação da EMC 186/2003 PEC041 03, do Senhor Dilceu

Sperafico e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

mi
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cartos Mendes Thame 
PSD8

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 255/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de. 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42493

REQUERIMENTO N° 204
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente t

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117t IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 256/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" t para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N 8 205
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro t nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da. Câmara dos Deputados t destaque

para votação da EMC 257/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO N8 206
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 258/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB
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"REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 275/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° "

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, ", combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 276/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo
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Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" J para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOS

Antonio Cambraia - PSOS

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 277/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

'a-pSDB
Antonio Cambral
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REQUERIMENTO N° 21O
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos ·Deputados, destaque

para votação da EMC 281/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituicão nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSDe

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 28212003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, Que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

1'11.ri
111, I
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providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 288/2003 P~C04103, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

~-~--- ~---------~-----~~~--~- --~--~~ ~~~---- ~ ---
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o àrt.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 289/2003 PEC04103, do Senhor. Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSD8

REQUERIMENTO N° 214
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 290/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

.1
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Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/20031 que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PS08

Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 29712003 PEC041 03, do Senhor Eduardo

Cunha e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

--------- - --- --------- --- --------- - ------------------------ - ----- -----------
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REQUERIMENTO N° 216
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 12212003 PEC04103, do Senhor Francisco

Appio .e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mandes Thama •
PSOB

.• pSOB
Antonio Cambraia

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 00212003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

M.endes Thama 
Antonio Caf\o~SDB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 006/2003. PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42503

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 007/2003 PEC041 03, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Mendes íhame 
Antonio cat\o~soa

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 220
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 008/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outrqs. oferecida à P~oposta de Emenda à Constitljicão nO

ml
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

. _PSD6
Antonio Cambraia

REQUERIMENTO
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 018/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

, b 'a-PSDBAntoniO Cam ral

-------- -- --------- - -------------- ---~----~---------
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REQUERIMENTO N° 222
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 02612003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessóes,02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

brS\a- PS06
Mtonio CslTl

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, I', combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,destaque

para votação da EMC 044/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação .da EMC 235/2003 Pr::C041 03, do Senhor Francisco

Dornelles e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aqlutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

. Cambraia - PSOB
AntoniO
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 465/2003 PEC.04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003, .

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

d Thame
Antonio Carlos Men es

PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N°' 226
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 464/2003PEC04103, do Senhor. André Luiz e

TIli i



42508 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mandes Thame 
PSDS

Antonio Cambraia - PSDS

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 463/2003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências"1

para efeito de suporte à Emenda Aalutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Mendes jhame •
Antonio CarloS
n PSOB

Antonio Cambraia - PSDB
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N° 228REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 46212003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à 'Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte ã Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 461/2003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

Til' I
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outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

. _PSOB
Antonio CambraIa

REQUERIMENTO N° 23O
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 456/2003 PEC04103, do Senhor André Luiz e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Attera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

------ ------ ------------------- -- -------- -~-------- --------~-- -~-----~----
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Quinta-feira 4 42511

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 176/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003, .

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá ·outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
·Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 17212003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

Til 1
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e outros, oferecida à Propost.a de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

d Thame
Antonio Carlos Men as

PSOB

. Cambraia - PSDBAntOnlO

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 164/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
{{le

\'J'Iet\óes1na
. caT\05 fl

N\tonlO ÇlSOP

Antonio Cambraia - PSDB

------- -------- -------- -------------~--------~------------------ ----- - --- - --- ---------
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161.11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 160/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que llA'tera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutínativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

'b .• PSDBAntonIo Cam rala

REQUERIMENTO N° 235
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 159/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

Tlrl
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e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que l'Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 158/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

1

~.(....UV,.~~~

Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42515

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 157/2003 .PECO.4103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

MI
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para votação da EMC 151/2003 PEC04103, do Senhor ·Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Mendes Thame •
Antonio CarloS

PSDB

Antonio Cambraia - PS08

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 149/2003 PEC04103, do Senhor _Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

-------- --- --~ ----~---------- ----~-----
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REQUERIMENTO N° 240
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 147/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda· à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema· Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02· de setembro de 2003

'b ·a_PSD8AntOniO Cam Tal

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,. destaque

para votação da EMC146/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

TIIIIIi
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e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 145/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB
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Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 144/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003, .

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 143/2003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

!Ir I
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e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

e-
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003 -(:'r-~~

"'e~
~0~v

G~f,\or:,sofõ
~\o ~

j>S'\O

. b "a- PSOBAntoniO Cam ral

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 141/2003 PEC041 03, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

. Cambraia - PSOBAntoniO
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Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos· Deputados,destaque

para votação da EMC 140/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das SessõesI 02 de setembro de 200~ . s1"al'Oe'
oóe

~l\OS~e
~{\tO{\\O C ?SOB

Antonio Cambraia· PSDB

mil
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 139/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

oara votacâo da EMC 137/2003 PEC04103. do Senhor Sandro Mahel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,
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que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11 1 combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da" EMC 136/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia· PSOB

TIl r
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REQUERIMENTO N° 250
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 134/2003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 251
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 133/2003 PEC041 03, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,
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que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

M ndes Thame 
Antonio Carlos e

PSOB

Antonio cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 13212003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

I~I
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 130/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 129/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Quinta-feira 4 42527

que "Altera o Sistema .Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia. PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 128/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

.1



42528 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N0 256
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 127/2003 PEC04103, do Senhor .Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

J

00~W{~~

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 125/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabel

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,
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que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à·Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N° 258
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos ·do art. 161, li, combinado com o art.

1171 IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 124/2003 PEC04103, do Senhor Sandro Mabef

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB
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Requer destaque para votação

de emenda.
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Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 457/2003 PEC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

A#..~ .. Antonio Carlos Mendes Iham
e

-••::.....e _ PSD8

~L/CLtM~~
Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 450/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio carlos Mendes íhame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSD8

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, /I, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 449/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Safa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSD8

urr
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 448/2003 PEC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame
PSDB

. b·. PSOBAntoniO Cam rala

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 444/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributario Nacional e da outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 443/2003 PEC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituiçao n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

,'::...

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da 'EMC 440/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO N0266
Requer destaque para votaçao

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 439/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N° 267
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 438/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 437/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 436/2003 PEC04103, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42537

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO N°· 270
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 435/2003 PEC041 03, do Senhor Miguel de

Souza e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia· PSOB

m
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 165/2003 PEC041 03, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de set mbro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDS

REQUERIMENTO N0 272
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 1\, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 163/2003 PEC041 03, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

~~~ ._~---~--_.~--~--------------
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setfmbro de 2003

/ . . ~ .:

G~JM~vV~
Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame - .
PSDB

N 8 273
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 150/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
I .

C~[M-(~
Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO

REQUERIMENTO N tt 274
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 010/2003 PEC04103, do Senhor Augusto

Nardes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Gamb<aia· PSDB Cu-~L.~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

N° 275
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 263/2003 PEC04103, do Senhor Zé Gerardo e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

---- ---- ----- --"----------------------------- --- - --------
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que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 320/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda AgJutinativa.

Sala das Sessões, 02 de sete'mbro de 2003

Antonio Cambraia· PSDB ;j" /J //'. 'GA.- .. caL-/.A.A...A:'.(A.J{.f..-L~4l_~

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSDB

TI' I
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REQUERIMENTO N° 277
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 319/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41120031

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de seterbro de 2003

Antonio Cambraia· PSDB ,('"'. 1. /f /J .
l_A....~tLU--1.~~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO N° 278
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, 11 1 combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 318/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,
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REQUERIMENTO

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões t 02 de]:tembro de 2003

Antonio Cambraia - PSD8 r". . ,t,.
l,..Lv ~~~

Antonio Carfos Mendes Thame 
PSOB

N° 279
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 317/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de seterb.ro de 2~03

Antonio Cambraia- PSOB Qh~~~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC316/2003 PEC04103, do Senhor -Pedro Novais

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacio-nal e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de seterbro de 2,003

--++----- ~~~/~~
Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 30212003 PEC04103, do Senhor Paulo Afonso

e·outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,
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que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação
c'

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 108/2003 PEC04103, do Senhor Paulo Afonso

e outros, oferecida â Proposta de Emenda â Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
j

Antonio Cambraia - PSD8 ~~~~~

p_:~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

TIl I
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro) nos termos do art. 161, li) combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 09912003 PEC04103, do Senhor Osmar

Serraglio e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que lIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

.D

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Sala das Sessões, 02 de setef1,)bro de 2003

/'r f J I)'
Vl.-~t.~~~

Antonio Cambraia· PSD8

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da· EMC 06912003 PEC041 03, do Senhor Osmar
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Serraglio e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de se[embro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB I; /. .
6~~_.·é:~~

Antonio Carlos Mendes Tham _
PSOB e

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 270/2003 PEC041 03, do Senhor Moreira

Franco e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessoes, 02 de set1mbro de :003

Antonio Cambraia· PSDB ~U-(J~~

~_~~..c.._",,"__.D__

Antonio CarlOS Mendes Thame '
PSDB
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 269/2003 PEC04103, do Senhor Moreira

Franco e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de sete1ro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB r· .// Jf .
VLL L-&~tÁL-UL~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 411/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
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nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 deset1m.tiro .de 2003

Antonio Cambraia - PSOB {;.G-u!t&<.A..A-1 >/t..-u"c..--<-.._-

Antonio Carlos Mendes ThalTle 
PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 394/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de etembro de 2003

Antonio Cambraia. PS08

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

'1111
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 390/2003PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Ag/utinativa.

sa.la das Sessões, 02 deezseembro d~ 2003

AntoniO Cambraia _PSOB 11' . . fi_
~ . :a- ..........~~

7t---.~Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
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para votação da EMC 389/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá. outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de $er~brode,20.03

Antonio Cambraia· PSDB ~a..(.,L-f~~.~

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

.REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Internada Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 388/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição .

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributario Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda AgJutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Anlo.;' Cambraia - PSDB [\ l, /l /J .
~JUCt-(.,t.(~U-ec--<-~8G-_

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

!'li I
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 387/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de seterbro d.e 2003

AntoOlo Cambraia - PSDBÚddUf.~~~

~~o
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

-·àe emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX· do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 386/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
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nO 41/2003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das sessõeS, 0.• 2 de sr.. tteenmbro de 20~3

Antonio CambraIa - PSDB Q~L(,...rY~L-~

Antonio Carlos Mendes Th
PSDB ame-

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 385/2003 PEC04103, do Senhor Moacir

Micheletto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das sessoe.~. 02 disetembro~e2003

Antonio Cambraia - PSDB ~C(A,.&1.~{A...-CL~

Antonio Carfos Mendes Thame _
PSDB

nll
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 053/2003 PEC04103, do Senhor Max

Rosenmann e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia· PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSD8
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Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117 J IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 05212003. PEC04103, do Senhor Max

Rosenmann e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

Til
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REQUERIMENTO N0 297
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 051/2003. PEC04103, do Senhor Max

Rosenmann e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição .

nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de sermbro de 2003

AntoniO Cambrela -PSDB~Ci.k0~

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSD8

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 023/2003 PEC04103, do Senhor Mauro

Benevides e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
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nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional edá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonto cambraia -PSDB f\ ! 1 f . .
LA-~/L.<..L(.......c~-(..._e_-

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 050/2003 PEC04103, da Senhora Maria

Helena e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributârio Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

. Sala dassessõe~s.02 de etembrOde.2003

Antomo Cambraia _PSDB ~ /J . ~ =
. 4-u-r~-"--

(k,- ~
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação 'da EMC 358/2003 PEC041 03, do Senhor Marcelino

Fraga e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

,providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de s tembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 109/2003 PEC04103, do Senhor José Priante
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e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, .02 de sftembro d~ 2003

Antonio CambraIa - PSDB ~~l.-A.M~~

Antonio Carlos Mandes Thame _
PSDB

REQUERIMENTO

N° 302
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 106/2003 PEC04103, do Senhor José Prlante

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

. Sala dasSessõ&s, 0.2 dejsetembro ,de 2003

Amo",,, Cambraia - PSDB ~~~Lc__

Antonio Carlos Mendes lhame _
PSDB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor PreSIOente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 447/2003 PEC04103, do Senhor . Jonival

Lucas Junior e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providênciasi
' I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonlo Cambraia - PSDB ~,I. /' ,
()~W1~.{,U)~

Antonio Carlos Mendes Tham _
PSD8 e

REQUERIMENTO

N° 304..........
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 446/2003 PEC04103, do Senhor Jonival

Lucas Junior e outros, oferecida à Proposta de Emenda à
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Constituição nO 41/2()03, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras·providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutiríativa.

Sala das Sessões, 02 dttembro ~e 2003

Antonio Cambraia - PSDB IJ t. .' f..1. . 1/. .
.LA-~CLv..A ...---eu..c<-~

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 441/2003 PEC04103, do Senhor Jonival

Lucas Junior e outros, oferecida à Proposta de Emenda â

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 0Le setembr~ de 20d3

Antonio Cambraia - PSDB /\ /.. /' /,.'
'l/L-u.U-U'4l.-(A.{~~

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

l1IDI'l1:liMIU I
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REQUERIMENTO

N° 306
Requer destaque para votação

de emenda.

Setembro de 2003

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 280/2003 PEC04103, do Senhor Gustavo

Fruet e outros. oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda AQlutinativa.

Sala das sessões~02.d.e etembro ~e 2003

Antonio Cambraia - PSDB (, ~ /J /; "
~C(AM----e~'~

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
KequelTo, nos termos ao art. 101, ". comoJnaao com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 278/2003 PEC04103, do Senhor Gustavo

Fruet e outros, oferecida à Proposta de Eme"nda à Constituição nO
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41/2003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de se mbro de 2003

An\onio Cambraia· PSD8

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos .Deputados, destaque

para votação da EMC 185/2003 PEC04103, do Senhor Gastão Vieira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de 1te~bro d~ 2003

~a--LU~ua.~
Antonio Cambraia· PSD8

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor PreslOente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 184/2003 PEC04103, do Senhor Gastâo Vieira

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte-à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões,O~dese m.bro de ~003

t' ,~ // .
. _ C<.-~~~

Antonio Cambraia - PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, lI, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 101/2003 PEC041 03, do Senhor Eunício
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Oliveira e outros, .oferecida â Proposta de Emenda â Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suport.e â Emend~ Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

04tcW-r~
Antonio Cambraia - PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

-REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 41212003 ~EC041 03, do Senhor Cezar

Schirmer e outros, oferecidá à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 disetembro de 2003

O~!-U-'~~
Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

'1111



42566 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

11'7, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 391/2003 PEC04103, do S~nhor Carlos

Eduardo Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das sessfes. 02 d~ setembro de 2003

~~~c...-o ..... _ Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 39212003 PEC04103, do Senhor Carlos

Eduardo· Cadoca e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

------ --- ---- - - ----------- ---------------------------------------~---------------------------
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Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das sessõe~sl2.de setem.bro de 2003

ÍI /}. Antonio Cambraia - PSDB
c,..u - ac·~~,-

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

REQUERIMENTO

N° 314
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 02212003 PEC04103, da Senhora Perpétua

Almeida e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito' de suporte à Emenda Aglutinativa.

J
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

.
c'. / I! ~ Antonio Cambraia - PSDBru ta.-~.h-~

'~dMTM~-
PSDB

Tlf
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, /I, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 242/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala s Sessões, 02 de setembro de 2003

/', .u fi //;. Antonio Cambraia - PSDBU "if~~~<..c--

7~~·~
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

REQUERIMENTO

N°316
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 234/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributario Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Salaja Sessões, 02 de setembro de 2003

1..: ,.f ,6 ~ _ Antonio Cambraia - PSOBV if«-~~"···u{.A.--""--,.

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,111 combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 23212003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Afeluiae outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

sa.llaa ddt•. SSe$$ões, 02 de lõetembro de 2003

~~~ Antonio Cambraia - PS08

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

'11rl
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

N° 318
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 229/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

;ala ts sessõe.,s. 02 de. setembro de 2003

~Fc(,.V{ ~~::..uL '-'---- Antonio Cambraia - PSDB

7Íci=·· ~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117 J IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 227/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala rs Sessões, 02 de setembro de 2003

ro"~ LU/lLQ~ Antonio Cambiaia - PSOB

~'/tci~. ~
Antonio Carlos Mendes Thama •

PSOB

REQUERIMENTO

N° 320
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Hequetro, nos termos ao ano 101,11, comDJnaao com o ano

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 118/2003 PEC04103, do Senhor José Carlos

Aleluia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário .Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

sala~· sessõe~. 02 de setembro de 2003

,f"\ ,, /~ . / .. Antonio CambraIa - PSOB
IU~ '..(::a(N(Á~~

r

~~~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB



42572 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 013/2003 PEC041 03, do Senhor Inocêncio

Oliveira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efe'ito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala dTS Sessões, 02 de setembro de 2003

~f.-..U(~i.-~ Antonio Cambraia - PSDB

,~

~7L;:· :
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votaçao

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 01212003 PEC041 03, do Senhor Inocêncio
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Oliveira e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que l'Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emênda Aglutinativa.

Sala!d.SS.essães. 0.2. de setembro de 2003
ç .'-" ;;. Antonio Cambraia - PSDB
'l . ..~L.<-1.-( ~~t.~
~ 1- -

-.-fto Q
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, fi, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 011/2003 PEC04103, do Senhor Inocêncio

Oliveira·e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala dfssessões. 02 de setembro de 20~3

c.~i-{.A.o(/~ Antonio Cambraia - PSDB

-~ .
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB



42574 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 113/2003 PEC04103, do Senhor Gervásio

Silva e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

,Salaf.aass SSeessÕes, 02 de setembro de 2003

C~~iA-4...'-__ AntOniO Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

N° 325
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 11212003 PEC041 03, do Senhor Gervásio

Silva e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala tas .S.essOes, 02 de setembro de 2003

o~l.-U-f__.1u.a-~ AntoOlo Cambraia. PSD8

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 111/2003 PEC04103, do Senhor Gervásio

Silva e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

4
a'a asSessêles, 02 de setembro de 2003

. I //. Antonio Cambraia - PSOB
.' ~~u..a..~

< /to:-..:"--
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

11111



42576 Quinta-ferra 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 409/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala s Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

p; =-. "--
Antonio Carlos Mendes lhame •

PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 408/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
/
I ,

G~~<-",.---I~ Antonio Cambraia- PSDB

~~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSDB

.REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 404/2003PEC041 03, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° .

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

~
~Iad s~.essões, 02 de. setembro de 2003

C '.,! Ó' Antonio Cambraia - PSOB
. ~~ ..... c .... _______.

I

!tÇÁ-----.->Cl.. ---

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB



42578 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

..

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 403/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

GabrieUi e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" J para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

,() /. /f _ . Antonio Cambraia - PSDB
~~'-VVfh~

.;tis: .. 4 >

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votaçao

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 40212003 PEC041 03, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala d s Sessões, 02 de setembro de 2003

"-""'-'~.A.'.-'<-t!U-v[~ Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 401/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabriefli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Attera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

sa~laas sessõ~s. 02 de setembro de 2003

j"j //' AntoOlo Cambraia - PSDB
U ..4.-{AA....z!AA.~

!

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSOB

Til



42580 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 1\, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 359/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala 1as Sessões, 02 de setembro de 2003

O~#Al..~~ Antonio Cambraia - PSDB

D

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 216/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa. .

:z.

ala... .S Sessões, 02 de setembro de 2.003

.li' Antonio Cambraia· PSOB
~l-(..{_~~<.A'---

REQUERIMENTO

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117,tX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC215/2003 PEC04103, do Senhor Gerson

Gabrielli e outros, oferecida â Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito dé suporte à Emenda Agtutinativa.

sa~laas.? sess~es, 02 de. setembro de 2003

0, ~ LI, Antonio Cambraia - PSDB
\-/L- L-~~~~--

7f~. ~
•• . . Antonio Carlos Mendes Thame _

PSDB



42582 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

N° 336
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 224/2003 PEC04103, do Senhor Fernando de

Fabinho e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala ~.aass Sessões, 02 de setembro de 2003

~~~ Antonio Cambraia - PSDB

,

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

N° 337
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor preSIdente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 37112003 PEC04103, do Senhor Fábio Souto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,
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que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

~
sala . as sessõe.•s, 02 de setembro de 2003

1" ;;. Antonio Cambraia - PSOB
~~u.e<- '--"--....

'it-a=.. g- -

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

N° 338
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 1/, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 300/2003 PEC04103, do Senhor Fabio Souto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

1111



42584 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 299/2003 PEC04103, do Senhor Fábio Souto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

.que 11Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sal das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia· PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 298/2003 PEC04103, do Senhor Fábio Souto

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,
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que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

•• sa~ d~$ se~õés, 02 de selem.bro de 2003
s
. os

'O.U~~ Antonio Cambrala - p

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

REQUERIMENTO

N° 341
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 181/2003 PEC04103, do Senhor Eliseu

Resende e outros, oferecida "à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

•.?'ll ~as Sessões, 02 de setembro de 2003

~~~~ Antonio Cambraia - PSDB

~.•.•~
Antonio Carlos Mendes Thame _

PSOB

mrl
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REQUERIMENTO

N° 342
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 097/2003 PEC04103, do Senhor Eliseu

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

S~a das ~ssões, 02 de setembro de 2003

~~~ Antonio Cambraia- PSOB

ito~ ~-
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presioente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 080/2003 PEC04103, do Senhor Eliseu

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

a;;;;sala das S@ssõ@s,02d@s@!@mbrod@2003

t' ~. / Antonio Cambraia· PSOB
::ft.U-1~~~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

REQUERIMENTO

N° 344
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 078/2003 PEC041 03, do Senhor Eliseu

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sal das Sessões, 02 de setembro de 2003

/~ Antonio Cambraia - PSOB

7&~;
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

TI'[
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REQUERIMENTO

N° 345
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor PreSidente,
Kequelro, nos termos ao art. 101, li, comolnaao com o ano

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 036/2003 PEC041 03, do Senhor Coriolano

Sales e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências'\ para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
sal1das sess;es, 02 de setembro de 2003

~.U-1~~ Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

REQUERIMENTO

N° 346
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 031/2003 PEC04103, do Senhor Clóvis Fecury

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42589

que"Altera O Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",
para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

sa.f dd~s se~.sõe.s.• 02 de setembro de. 2003

ú-ultA,,--t.1fi~(. .... Antonio Cambraia - PSD8
: .

Antonio Carlo$ Mendes Thame 
PSDB

'111
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 025/2003 PEC041 03, do Senhor Claudio

Cajado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

S11.d.as ses~ões, 02 de setembro de 2003

{\ ,- /-../, AntOnio Cambraia - PSOBLo{ i. • t'A... i.-{".-cfUA:C C,I_'--

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 1 li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 024/2003 PEC04103, do Senhor Claudio

Cajado e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003. que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

ta das Sessões, 02 de setembro de 2003

/\ .' / /; . . Antonio Cambraia. PSDB
lU L.... {t.i.! t ,•.f/«-Q.~

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

ml
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 094/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Nader

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

l
a das Sessões, 02 de setembro de 2003

/'. . .. / / .. Antonio Cambraia - PSDB
'LA-. <.-PL-i.'i.1 fUfl '- "'----

7to==~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSD8
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 076/2003 PEC04103, do Senhor Antônio

Carlos Magalhães Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

2.

. la das Sessões, 02 de selem.bro de 2003

/1 • ; /;. Antonio Cambraia - PSOB
V-L-i.- ~L- í.l..1~I..(Jl ....___

. ~~ ,~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

fJlMI·mlllll!
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Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,destaque

para votação da EMC 039/2003 PEC04103, do Senhor Antônio

Carlos Magalhães Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências"', para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

tala das Sessões, 02 de setembro de 2003

.('\ .. / .b" ~). Antonio Cambraia - PSDB
t,~ ..L?ttAA,1.A;.'L-(...a...L-~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO N0 352

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 453/2003 PEC04103, do Senhor Pompeo de

Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

~
f.a das Sessões, 02 de setembro de 2003

/ c : ~. Antonio Cambraia - PSDB
LA /.. ,: "t'tt-'" .---l~e'"(. '-~

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Tlf
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

SenhorPresidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 452/2003 PEC04103, do Senhor Pompeo de

Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à· Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributaria Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

1.'ala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;:- I / /I /" Antonio Cambraia - PSOB

U' 0~'f..i-1.--z-(..tA:(..~

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB
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REQUERIMENTO N° 354

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 451/2003 PEC04103, do Senhor Pompeo de

Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda ã Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSD8

l:R11
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REQUERIMENTO N° 355

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 44212003 PEC04103, do Senhor Pompeo de

Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

01.

"I" das Sessões, 02 de setembro de 2003

/" . , /) /)' _ Antonio Cambraia· PSOS
í' '{..I::'au.A/-(.,(..4-

!

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO N° 356

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 1/, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 213/2003 PEC04103, do Senhor João Mendes

de Jesus e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

l'ala das.Sessões, 02 de setembro rb~ ?nn'3

~
' Antonio Cambraia - PSOB

/\ ~I // 'lluí'C&L- tAA ~ ...",--

'. ~end"Thame.
PSOB

Tlfl
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 21212003 PEC04103, do Senhor João Mendes

de Jesus e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

faJa das Sessões, 02 de setembro de 2003

QdUVVf~~~-·-
Antonio Cambraia· PSOB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PS06
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REQUERIMENTO N° 358
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 327/2003 PEC04103, do Senhor André

Zacharow e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências",.para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

fala da~ Sessões, 02 de setembro de 2003

()~tltAt«fl~~

Amonlo Com""''' - PSDB~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB

'TIl I
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·REQUERIMENTO N° 359

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 274/2003 PEC04103, da Senhora Vanessa

Grazziotin e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
I

Antonio Cambraia· PSOB

. Cartos Mendes Thama -
AntOniO PSDB
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REQUERIMENTO N° 360
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Antonio Cambraia - PSDB

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. destaque

para votação da EMC 005/2003 PEC041 03, da Senhora Vanessa

Grazziotin e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

.'

/ Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
/ .

Q ~J~J / .
~4c.."'"" ...t:t.~

~A&~
• ~ Antonio Canos M""".S Thama -

PSOB

11I1
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REQUERIMENTO N° 361
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 154/2003 PEC04103, do Senhor Inácio Arruda

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Cónstituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

/. ~ala das Sessões, 02 de setembro de 2003

<1M\.l~j{/'..{,I.\..,o.-;~

Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO N° 362

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 155/2003 PEC04103, do Senhor Inácio Arruda

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Alterao Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Agrutinativa.'

ISala ~as Sessões, 02 d.e setembro de 2003

Q'1~1~~

Antonio Ca_aia-PSOB -~ •

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

'ml
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REQUERIMENTO N° 363
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 156/2003 PEC04103, do Senhor Inácio Arruda

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

/. Sal~ das Sessões. 02 de setembro de 2003

OJ&k~J~., -, ~-7iP-;;-=-_:::-__
Antonio Cambraia - PSDB

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSDB
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REQUERIMENTO N° 364
Quinta·feira 4 42607

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 307/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mata e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB
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REQUERIMENTO N° 365
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 306/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos Mota e

outros, oferecida à Proposta' de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO N° 366

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 248/2003 PEC04103, do Senhor Carlos Mata e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

1'11
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REQUERIMENTO N° 367
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 268/2003 PEC04103, do Senhor Rodrigo Maia

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~-----.. -
Antonio Carlos Mendes Thama 

PSDB
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REQUERIMENTO N° 368

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 220/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Ses ões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO N° 369

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 219/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências". para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

s, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB
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REQUERIMENTO N° 370

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 218/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, .oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências". para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

ffo~··~
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB
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.REQUERIMENTO N° 371
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 217/2003 PEC041 03, do Senhor Roberto

Pessoa e outros, oferecida ·à Proposta de Emenda à Constituição nO ..

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Ses es, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO N° 372

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 056/2003 PEC04103, do Senhor Paulo

Magalhães e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

70a.· 'L
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

Til I
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REQUERIMENTO N° 373
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 183/2003 PEC04103, do Senhor Paulo Bauer

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

;ia:. ~
Antonio Carlos Mendes Thame 

PSOB
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REQUERIMENTO N° 374
Ouinta-feira4 42617

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 18212003 PEC04103, do Senhor Paulo Bauer

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à COnstituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das~~d~:se:bro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Tlrl



42618 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N° 375
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 219/2003 PEC04103, do Senhor Pauderney

Avelino e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio carlos Mendes Thame 
PSOB
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REQUERIMENTO N° 376
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 014/2003 PEC04103, do Senhor Pauderney

Avelino e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

1~4-Q
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSDB

Til
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REQUERIMENTO N° 377

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 374/2003 PEC04103, do Senhor Osório

Adriano e outros, oferecida â Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sess"es, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB
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REQUERIMENTO N° 378

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 341/2003 PEC04103, do Sen~or Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

.para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

íll
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REQUERIMENTO N° 379
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 345/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 367/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia· PSOB

TIl 1
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REQUERIMENTO N~ 381
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da .EMC 368/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá o~tras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N° 382

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 413/2003 PEC04103, do Senhor Alexandre

Cardoso e· outros,· oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO N° 383
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 414/2003 PE~04103, do Senhor Alexandre

Cardoso e outros, oferecida· à Proposta de Emenda à Constituição nO .

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N0 384

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 035/2003 PEC04103, do Senhor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

SaJa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO N0 385
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC119/2003 PEC04103, do Senhor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDS

Antonío Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO N° 386

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 120/2003 PEC04103, do Senhor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

d sThame 
. CarloS Men e

AntoOlO PSOB

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 121/2003 PEC04103, do Senhor Bernardo

Ariston e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSPB
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REQUERIMENTO N° 388

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 191/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tname 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 389
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, ti, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 196/2003 Pf::C04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida'à Proposta de Emenda à Constituição nO .

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 390
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 197/2003 PEC04103, do Senror Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 391
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque.

para votação da EMC 199/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio· Carlos Mendes Thame - ....---Ti"-=::-r-------
PSDB

. Cambraia - PSOBAntoniO
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REQUERIMENTO N° 392
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC208/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
... endes Tham"'-SDB e ~

Antonio Cambraia - PSDB

!'mIl I
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REQUERIMENTO N° 393
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 209/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDS

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 394"

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 210/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - _-rT:-:.::---f---_
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

'I'lII1I,I,1II!IIIII I



42638 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N° 395
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 211/2003 PEC04103, do Senhor Eduardo

Campos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 20Q3

Antonio Carlos Mendes Thame - _----"q....--f------.,
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB
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REQUERIMENTO N° 396
Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 267/2003 PEC04103, do Sen.hor Eduardo

Campos e outros, oferecida â Proposta de Emenda â Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - ---:th~:--+----__
PSDB

Antonio Cambraia· PSOB

1111' I
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

N° 397
Requer destaque para votaçao

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 194/2003 PEC04103, do Senhor Gonzaga

Patriota e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tha _
PSOB me c-----,l'-T---+--__

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votaçao

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 38412003 PEC041 03, do Senhor Gonzaga

Patriota e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mend
PSOB as Thame. __--zr--t----------..,

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 266/2003 PEC04103, da Senhora Luiza

Erundina e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efêito de suporteâ Ernenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - ""C'"'-J~:::::)l~-=--- __
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

'ml



42642 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 174/2003 PEC041 03, do Senhor Renato

Casagrande e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame-
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

N° 401
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 190/2003 PEC04103, do Senhor Renato

Casagrande e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

---------~- - ------- ----------- - - ---- --------------------------
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nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _ r---:;.,.---t---__~
PSD8

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 195/2003 PEC04103, do Senhor Renato

Casagrandee Qutros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _ ~-r--r----+--_
PSDB

Antonio Cambraia -.PSDB

TIl
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor PreSidente,
Requeiro, nos termos ao art. 101, 11, comolnaao com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 410/2003 PEC04103, do Senhor Ary Vanazzi e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
pSD~ndes Thame _

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 093/2003 PEC041 03, do Senhor Carlos

Santana e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
pSD~ndes Thall1e _ ---#----/"--------

-I? .
~l.A___V\/{.A..i~

Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

N°40S
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 315/2003 PEC04103, do Senhor César

Medeiros e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

·m.. r1.1 ! I
I.: I
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

N° 406
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 161/2003 PEC041 03, da Senhora Fátima

Bezerra e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 407/2003 PEC04103, da Senhora Francisca

Trindade e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, O de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 107/2003 PEC04103, da Senhora Luciana

Genro e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia· PSDI3

nll
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REQUERIMENTO
Setembro de 2003

N° 409
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 305/2003 PEC04103, do Senhor Luciano Zica

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação daEMC 445/2003 PEC04103, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42649

41/2003, que llAltera o Sistema Tributario Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Safa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mondes TI1âme -~...•••• <~PSOB

CL (L!-(/i~~i4.i~
Antonio Cambraia - PSOB

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 455/2003 PEC04103, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que UAltera o Sistema Tributario Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

HI!
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REQUERIMENTO

N° 412
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presloeme,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 458/2003 PEC04103,do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _ '-_-f
PSDB

. Cambraia - PSOB
AntOniO

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 459/2003 PEC041 03, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

-- ---~~--------------- ~----~- ---------------
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41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Saladas Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB ,;: b'~ _., ,,'..o--

.~\...-(...V\~-- --

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

N° 414
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 101, li, comolnaao com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 460/2003 PEC04103, do Senhor Patrus

Ananias e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 09212003 PEC041 03, do Senhor Paulo

Bernardo e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carl
os MendeSTh
PSD8 ame-

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Kequelro, nos termos do art. 101, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 454/2003 PEC041 03, da Senhora Terezinha

Fernandes e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

---~---- -~- - ---- -- --- ----- ---------- ------ ----- ---
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nO 41/2003, que llAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos 114
pso:ndes Thame _

REQUERIMENTO

N° 417
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 352/2003 PEC04103, do Senhor Vignatti e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Th
PSOB ame-

.A../U~7~4~
. b· - PSDBAntoOlO Cam rala

TI!
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REQUERIMENTO

N° 418

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 14212003 PEC04103, do Senhor Wasny de

Roure e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio C
ar/os Mend

PSDS as Thame •

REQUERIMENTO

N° 419
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 138/2003 PEC04103, do Senhor Afex Canziani

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

~~~~---~-~ -~---~~-----~-~-~--~~-------~~~.~------~~~~----~-~---- ---~- -~ -- ._~_._-- .~--
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que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tharne _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

N° 420
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 110/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Th
PSOB ame-

Antonio Cambraia - PSOB
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REQUERIMENTO

N° 421

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 114/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 115/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO
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41/2003, que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003'"

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 116/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mandés Thame _
PSDB

Antonio cambraia· PSDB

1111
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REQUERIMENTO

N° 424
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Kequelro, nos termos 00 art. 101 , 11, comOlnaoo com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 117/2003 PEC04103, do Senhor Arnaldo Faria

de Sá e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

N° 425
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 102/2003 PEC041 03, do Senhor Fernando

Gonçalves e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição
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n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

N° 426
Requer desta'qúe para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 017/2003 PEC04103, do Senhor José Múcio

Monteiro e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
pSD~ndes ihame •

Antonio Cambraia· PSDB

rir I
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 021/2003 PEC04103, do Senhor Philemon

Rodrigues e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSD6

Antonio Cambraia' PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC030/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

--- - ----- -- ------- --- . -~~-----~-- - -------- --~--_.~~-
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Constituição nO 41/2003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aalutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

Antonio Cambraia - PSD8

REQUERIMENTO

N° 429
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 03712003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

Antonio Cambraia - PSOB

11111. 1IH I I
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 038/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSOB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 063/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

--- ----- -- ------------------~----~-~-
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Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mende5 Thame •
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

N° 432
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 ,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 071/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências" f para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos M
endes Thame

PSOB -

Antonio Cambraia - PSOB

llil
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REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 073/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 074/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

--~--------------~---------- ---~------------- ----~ -~---~--------
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Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Saladas Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

icd~fiU'~
"

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

N° 435
Requer destaque para votaçao

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 075/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - ~---jTI7~T--=------.-_
PSDB

Antonio cambraia - PSOB

l'llIT



42666 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

N° 436

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 1 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 079/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, \I, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 082/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à
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Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte·à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

N° 438
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 083/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - ---riJ?Tt;-~-r\------__
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42668 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADQS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 086/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição n° 4112003, que "Altera ° Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Th
PSOB ame-

Antonio Cambraia - PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11. combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 087/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42669

Constituição nO 4112003, que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte â Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes T
PSOB hame_

Antonio Cambraia - PSDB

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 088/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame .
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB



42670 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, lI, combinado com o art.

117l IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 091/2003 PEC04103, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição na 4112003, que "Altera0 Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia ·PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 135/2003 PEC041 03, do Senhor Ronaldo

Vasconcellos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42671

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSD8

Antonio Cambraia - PSOB

REQUERIMENTO

N° 444
Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 153/2003 PEC04103, do Senhor Silas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências" I

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003
Antonio Carlos Mendes Thame •

PSOB

Antonio Cambraia· PSDB



42672 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 321/2003 PEC04103, do Senhor Silas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.
Senhor Presiaente,
Requeiro, nos termos do art. 10', 11, comomaao com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 322/2003 PEC04103, do Senhor Sitas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42673

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

TIl I



42674 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 323/2003 PEC04103, do Senhor Silas Câmara

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta"feira 4 42675

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 466/2003 PEC04103, do Senhor Edson Duarte

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que lIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhama 
PSD8

Antonio Cambraia - PSDB

1111



42676 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 417/2003 PEC04103, do Senhor Jovino

Cândido e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quintl-feira 4 42677

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 418/2003 PEC041 03, do Senhor Jovino

Cândido e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Agfutinatíva.

Safa das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSD8

1'11



42678 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 225/2003 PEC04103, do Senhor Leonardo

Mattos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42679

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 375/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

ITIII



42680 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 376/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala as Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDa



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42681

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 377/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB

mil



42682 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 378/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42683

N° 456

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 379/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama •
PSOB

Antonio Cambraia· PSOB

íll



42684 Ouinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

N~457

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 380/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame ~

PSOB

Antonio Cambraia· PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUfADOS Quinta-feira 4 42685

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 1/, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 381/2003 PEC04103, do Senhor Sarney Filho

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

TIl 1



42686 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 046/2003 PEC041 03, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que UAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSD8

t'UM ;;~l--<)

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quínta-feira 4 42687

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 047/2003 PEC041 03, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

.1



42688 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 048/2003 PEC041 03, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Quinta-feira 4 42689

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 221/2003 PEC041 03, do Senhor Serafim

Venzon e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

b aia~ PSDB
Antonio Caro r

ITII



42690 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro. nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 38212003 PEC041 03, do Senhor Francisco

Garcia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thama 
PSDB

Antonio Cambraia - PSD8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira4 42691

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 383/2003 PEC04103, do Senhor Francisco

Garcia e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

1111



42692 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro,nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 405/2003 PEC04103, do Senhor Leonardo

Vilela e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Ca Ir 08 Mendes Th
PSOB ame-

Antonio Cambraia - PSDB

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42693

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 214/2003 PEC041 03, do Senhor Mário

Negromonte e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dã outras providências", para efeito de suporte à· Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42694 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Oeputados, destaque

para votação da EMC 28312003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

. Cambraia. PSDB
AntoniO



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42695

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, fi, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 284/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera O Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PS08

Antonio Cambraia - PSOB

111



42696 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 28512003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42697

Requer destaque para votação

de emenda.,"

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 286/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

. TIIII



42698 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 291/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes lhame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4· 42699

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 292/2003 PEC04103, do Senhor Pedro Henry

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

mil



42700 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 360/2003 PEC04103, do Senhor Romel Anizio

e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providênciaslt

,

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thamo _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42701

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 040/2003 PEC04103, do Senhor Severino

Cavalcanti e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição

n° 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB

TIl I



42702 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 328/2003 PEC041 03, do Senhor Simão

Sessim e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42703

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, fi, c art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 329/2003 PEC041 03, do Senhor Simão

Sessim e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

T... me
Mendes ..a

~nto(\iO car\o~SOB

Antonio Cambraia - PSDB

111



42704 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 397/2003 PEC04103, do Senhor Zé Lima e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n° 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42705

N° 478

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, rl l combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 100/2003 PEC04103, do Senhor Átila Lins e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 4112003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

ITIII



42706 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 081/2003 PEC04103, do Senhor Cezar

Silvestri e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003. que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dã outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões. 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42707

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 36912003 PEC04103, do Senhor Geraldo

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinatíva.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

... me 
Mendes1••a

Antonio car\o~soa

Antonio Cambraia - PSOB

TlIIrl



42708 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro t nos termos do art. 161 , Il t combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 370/2003 PEC041 03, do Senhor Geraldo

Resende e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42709

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado como art.

117, IX do Regimento Interno ·da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 37212003 PEC041 03, do Senhor Geraldo

Resende e outros, oferecida â Proposta de Emenda à Constituição nO
41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



42710 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 415/2003 PEC04103, do Senhor Geraldo

Thadeu e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição na

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira4 42711

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 419/2003 PEC04103, do Senhor Geraldo

Thadeu e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de.suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

IIfI



42712 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 423/2003 PEC04103, do Senhor Geraldo

Thadeu e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das SessÕes, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42713

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, /I, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 05112003 PEC04103, do Senhor João

Herrmann Neto e outros, oferecida â Proposta de Emenda â

Constituição n° 41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

~.• .•. Antonio Cano. Mendes lhame·

~. ••• PSOB~O~~
Antonio Cambraia - P$DB

T!!II



42714 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 062/2003 PEC041 03, do Senhor João

Herrmann Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 41/2003, que "Altera o Sistema Tributaria Nacional e

dá outras providênciasll
, para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame - ~--rr--:::1;;;------ _
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42715

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 072/2003 PEC04103, do Senhor João

Herrmann Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências" I para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



42716 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 077/2003 PEC041 03, do Senhor João

Herrmann Neto e outros, oferecida à Proposta de Emenda à

Constituição nO 4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42717

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com ci art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 22212003 PEC041 03, do Senhor Lupércio

Ramos e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB



42718 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 262/2003 PEC041 03, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DACÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42719

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 265/2003 PEC04103, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSOB



42720 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 396/2003 PEC04103, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSD8



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42721

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 398/2003 PEC04103, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

41/2003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cartos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

rll



42722 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 399/2003 PEC041 03, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que IIAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42723

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 400/2003 PEC041 03, do Senhor Nelson

Proença e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB

111



42724 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente.

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 259/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Ouinta-feira 4 42725

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 314/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame 
PSOB

Antonio Cambraia - PSOB

TlII



42726 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 334/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame _
PSOB

Antonio Cambraia - PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Ouinta-feira 4 42727

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC335/2003 PEC04103, do Senhor Roberto

Freire e outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n°

4112003, que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", para efeito de suporte à Emenda Agiutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Tham _
PSD8 e

Antonio Cambraia - PSDB

lilIIr I



42728 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161,11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 313/2003 PEC041 03, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que IlAltera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42729

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 11, combinado com o art.

117, IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 339/2003 PEC041 03, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Carlos Mendes Thame •
PSDB

Antonio Cambraia· PSDB

.1



42730 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação

de emenda.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, li, combinado com o art.

117I IX do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação da EMC 340/2003 PEC04103, do Senhor Enéas e

outros, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição nO 41/2003,

que "Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências",

para efeito de suporte à Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2003

Antonio Cambraia - PSOB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42731

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em

separado

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do art. 91 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pelo art. 3°

da Emenda Aglutinativa Global 02/09/03 oferecida em Plenário à Proposta de

Emenda Constitucional n° 41-A, de 2003.

Sala das sessões, em

rll

de setembro de 2003

Jutahy Junior· PSDB



42732 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Setembro de 2003

Requer destaque para votação em

separado

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do inciso 11 do § 2°

do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 10 da Emenda

Aglutinativa Global 02/09/03 oferecida em Plenário à Proposta de Emenda

Constitucional nO 41-A, de 2003.

Sala das sessões, em

Jutahy Junior - PSDB

de setembro de 2003



Setembro.de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPlITADOS

REQUERIMENTO

Quinta-feira 4 42733

Requer destaque para votação em

separado

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2° combinado com o art. 117, IX

do Regimento Interno, destaque para votação em separado do art. 90 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela art. 3°

da Emenda Aglutinativa Global 02/09/03 oferecida em Plenária à Proposta de

Emenda Constitucional n° 41-A, de 2003.

Sala das sessões, em de setembro de 2003

~ C~ /.ÚJPERo:rp'
. Jutahy Junior - PSOB

1111



42734 Quinta-feira 4 DlÁRIQ DACÂMARA DOS DEPUrADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 80, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em o -3 de ,}t:rEH6'tO de 2003.

Deputado .. ',•. Zl
J

Murilo Zauíth- PFl



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quiuta-feira4 42735

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno.

destaque para a Emenda nQ 260, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em c J de SEn:'1!-;';t.:; de 2003.

Deputado ..

TIl

Murilo Zauith - PFL



42736 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 249, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em u) de çértrtr;-hGc,

r

de 2003.

Deputado ..... Murilo Zauith - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42737

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 J inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 291, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em c'j de )eJo'tr;r:'~ de 2003.

Deputado ....

1111

Murilo Zauith - PFL



42738 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 223, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em o j de \,c; JCtV3d.;, de 2003.

Deputado ... Murilo Zauith ~ PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUfADOS Quinta-feira 4 42739

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 399, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em c;; de S.:-t<:i1.?"c(;o

(\ (
ifYr. 1!::J

de 2003.

Deputado.

rnmr
I

Murilo Zauith - PFL



42740 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do alt. 161, inciso Jt do Regimento Internol

destaque para a Emenda nQ 441, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~.,~ de 52.(;JlI}/;.. ~ de 2003.

Deputado .,. Murilo Zauith - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42741

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 278, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

de 2003.

Deputado.

'111 f

Murilo Zauith - PFL



42742 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a EmendanQ 67, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 0·3 de .s~íê/f6f'~ de 2003.

Deputado ., Murilo Zauith - PFL

.----_..._----..._-_ ..•.....--._--------_ ..._--...,-._-_.-------_ •.. __ .._-_ ....-_ ..._-----~._--_._-'"-~--_ .._---------_._--_._,_._--~------... --_._-,...__ ....._--,.-~_._--,--_.~_..._~.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42743

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 03, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em i:,J de ~·éRrt-()lt-Q. de 2003.

Deputado ...

Til

Murilo Zauith - PFL



42744 Quinta-feira4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, jncjso JJ, do Regimento Jntemo,

destaque para a Emenda nº 250. apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 'C"3

d'

de 2003.

Deputado. Murilo Zauith - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 4 42745

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 64, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em O) de Stttl1Mo

"",-
/

de 2003.

Deputado ..

rir

Murilo Zauith - PFL



42746 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 59, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

IDeputado "~'I
j

Murilo Zauith • PFL

de 2003.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 357, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em o 3 de )ETfrIl5r..c de 2003.

Deputado ..... Murilo Zauith - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira4 42747

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 39, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~) de l.'éi"fi'tÓ'/tU de 2003.

Deputado .. ~

ri i J

MuriJo Zauith • PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 003, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03,. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ._ ::: de .... ',. ... .de 2003.

Deputado ....

TIl

Zelinda Novaes - PFL



42748 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do aft. 161, inciso JJ, do Regimento Jnterno,

destaque para a Emenda n9 c ":ff, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~- . de "- _0-' .'-.' de 2003.

Deputado .,. Zelinda Novaes ~ PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 o6i, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em. 'de -' -"~". /f_,,- de 2003.

-,~ - . '...-:,- .~.( -~

Deputado ... Zelinda Novaes - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42749

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 0'1-, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em _ ,de '- _.---

, .
. . .....,. /\.... . ~

oI de 2003.

Deputado ..... Zelinda Novaes - PFl

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº C6t, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em i de -_ ~'-. ~, :, -~. de 2003,

Deputado ... Zelinda Novaes - PFL



42750 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 0'S: apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em . de'~ ---" ....,J de 2003.

Deputado "" Zelinda Novaes - PFL
--:' ;"...~

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ OG4, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ". de

.• ,-'I.. __ "

1;..... - de 2003.

Deputado ... Zelinda Novaes - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira4 42751

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 05', apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de Suporte a.emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

'" '.Ai ,.

.. de - J. -- o-A " ;'.: de 2003.

" ---

Deputado .... Ze/inda Novaes • PFL
_ ._ I.

- --

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso IJ, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 0..:39, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .·i" de

: "';; .~ .,-'

... -../ :...~ - de 2003.

Deputado ...

mil

Zelinda Novaes • PFL



42752 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 036, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ -; de ':,........ -o' ...-', " de 2003.

"_.\ ! ... -:,

Deputado ... Zelinda Novaes - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 03.1., apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

........... \ ••,11 .....

.- de . -",/ -r~ ,,'~J<" """"1_~_ de 2003.

Deputado .... Zelinda Novaes - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 4 42753

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 0:;'5, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

~.- .,.

~ de _. -., ,- /1..__-: de 2003.

Deputado .. Zelinda Novaes - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 024, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

Deputado ....

TIl I

Zelinda Novaes - PFL



42754 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso U, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº OJ6 , apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em . de - -' ., , 1.> '~, 'de 2003.

Deputado .... Zelinda Novaes - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso fi, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ oiS, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

Deputado ....

---~ de . '-: --,,:." /

Zelinda Novaes - PFL

de 2003.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 4 42755

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li. do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 0.1.4 I apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em : : de '..!..;...... ,.,' .: de 2003.

Deputado .. Zelinda Novaes • PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº eJ.!b, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emendaaglutinativa.

Sala das Sessões, em ., .' de

,.--.'-'" ..... '. r,.. < • .,,'.

Deputado ..

1.-1

Zelinda Novaes - PFL



42756 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 111, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ de ~ .',> '/ '. de 2003.

,-
~:~--

~ .-."..~ ."-'~"""I..: '-.:-,:--:.

Deputado o" Zelinda Novaes - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 34~ apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 03 de -3et't ir" de 2003.

.. f"-,

j

,j l-i l-,!· .......
\ '. v '-'-o

Dep... Celcita Pinheiro - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Quinta-feira 4 42757

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q ..35-3 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~]de :::~7;;',:,i:~'" de 2003.

,
'I '

• I I
I I .
, i I

,/tlCLL~

Dep.. Celcita Pinheiro - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 355 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

/

Sala das Sessões, em :3de ::~70.:ir. de 2003.

, .\ r

í i
I '

:: clL~,,-~
Oep...

T1l1

Celcita Pinheiro· PFL



42758 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 356 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~:5 de ::ek~l....~i .~. de 2003.

, ,., ,
, .

. I
.:.....,.,'·i

:: ~';1 ~'L- \.;V

Dep. Celcita Pinheiro - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 351- apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em CJ de :: ....~j, ~ b.,. k' de 2003.

" ,

Dep... Celcita Pinheiro - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Quinta-feira 4 42759

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º359 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em C~ de ':..<:.:1;;; ,·..by ~ de 2003.

., "-i; ;
" ,.' J

'ij ! l',
. J -

-,. I"tlcvv-
Oep... Celcita Pinheiro - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º..3:;..i apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

i--.,...
Sala das Sessões, em ~2de ':,c'/~ ;.'·~tr.) de 2003.

.,
\

i
~ , .

! I
i . ; iJ ro....~, ,

_ I0U/L\5-

Dep.

mil

Celcita Pinheiro - PFL



42760 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 1/, do Regimento
Interno. destaque para votação da Emenda n.º 37-3 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ,,,,'5de 5-::ki../lb r.)

Dep.. Celcita Pinheiro - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

de 2003.

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 31"~ apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

:

Sala das Sessões, em./J de =~r:"'b/'·.) de 2003.

Deputado .. Celcita Pinheiro - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42761

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 409, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41103, para efeito de suporte a emenda agluth1ativa.

Sala das Sessões, em : J de ~-/;;~'.AIYP:;

Deputado " Nice Lobão - PFL

de 2003.

N°SSO
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, Inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 40'1, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .; J de :;:;/;:V'bj1,::' de 2003.

Deputado Nice lobão· PFL



42762 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 404 I apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em de 2003.

\ J
\ . /

'~L

Deputado. Nice Lobão· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 403, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~;.-1;;. i. ':' .___I\,;;;,.: ~u, .... de 2003.

Deputado Nice Lobão· PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 4 42763

N° 553
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nS! ~oir apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

,
-...7-

Sala das Sessões, em ':. '5 de ;'t;:lt:. ~l./.b"<,, de 2003.

Deputado .. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda·n9 401, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em w " } de ~~7e l: J~ .'" ,,' de 2003.

Deputado Nice Lobão - PFL
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N° 555
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente.

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.g 325 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutlnativa.

, + I

Safa das Sessões, em y ~}'de -:;(j~ ~116:., J de 2003.

(''\ I' \ J . __

____-l{_,_L_!l..C-<..=-.::I,,--_t(Y~

Oep. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º .324 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :5' de :;de.- ..... b;.~ de 2003.

(

~ ~b:::c:
Dep. Nice LoMo - PFL

- ----- ~--~-- -----------------~~------~-------~------ ---
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Quinta-feira 4 42765

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.e 3o...! apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

,

Sala das Sessões, em ·;jde '::ck:.h: 1)/·(. de 2003.

;\~Il· I

j

.~

Dep. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES
'Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda. n.º ..t:J!J apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :", j de ::ekl··.., df' -j de 2003.

Dep. Nice Lobão - PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento

Interno, destaque para votação da Emenda n.º J,:Jf apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em v.J de 3e"k '/lAi/· ~ de 2003.

Dep.
Nice Lobão - PFL

de 2003.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º -293 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em vj de '::e 1~;'-1br .1

Dep.. Nice Lobão· PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.9 .2.Gf apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :;..ide =~!~ i,.~b):>:; de 2003.

Dep. Nice Lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º ,26:1. apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-L '
Sala das Sessões, em 0·~de ::~('e.t"-16i' ..: de 2003.

Dep., Nice LObão· PFL

1111
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º c2-bO apresentada à PEC
41/03. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ 3de ::e.. ,t-';I'_",t;," de 2003.

,

1{'1_"
- i' .. ;_ (,

... :...-'~-~

O P Nice Lobão - PFLe.

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 2~-O apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

" -+- iSala das Sessões, em .; j de ::-~ I ~ ".I'."./J 7'; de 2003.

Dep. Nice lobão· PFl
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidehte,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º ,t1.J5J apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em -:5de ~~tiA,"'bi'-
/

"\ ,. (:
/~,.. \/\.'... V i ,--..~ L0J~

Dep. Nice Lobão - Pi=L

de 2003.

N° 566
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ .J'i* apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em

Deputado.

1:11 f

Nice Lobão. PFl
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda na,2,3 '3, apresentada na Comissão Especial da PEC na

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em de 2003.

Deputado .. , Nice lobão - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ ·i3i, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ _o·· de s~ li './111': de 2003.

~
j

" ,Ií .
. lU-

Deputado.

(~\

t~~
Nice Lobão - PFL
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Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº.(,.3:r, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em de 2003.

Deputado. Nice Lobão· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 o~o , apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a·emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, .em .-- "
',- -,.,I --de ~Ji. ;1"'':, \.E' de 2003.

iJ
\ J

Deputado .....

!rIr

Vic Pires Franco - PFL
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N° 571
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ J. r~, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

, ~ -- . o

Sala das Sessões, em :...) de -~~"fY'."",,~ de 2003.

\ .~ J I .
I ) .,

\ /

Deputado .. Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9. ir:.J, apresentada na Comissão Especial da PEC ng

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ;~ j de -- . ~'
: ..,),-;.j~ ',,0 de 2003.

\
\
\j

Deputado ........ Vic Pires Franco - PFL

__o ._ • ..~_ __ •• __ ••_~,. ~ ._".~ ..~_. ''''-....... -- ..... --
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,
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Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 18D, apresentada na Comissão Especial da PEC n9

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

~.) ---
Sala das Sessões, em ,-.:J de ~~7Ylli\.,5 de 2003.

I " /V
\...!

Deputado .. Vic PireS Franco· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ lli, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-Sala das Sessões, em C j de ,~·;'}..2/(r'.l(;~ de 2003.

I·
\ !-
\ /V=

! J->•.
I

Deputado .....

1111

Vic Pires Franco - PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº J. t?3, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

-, .:..
Sala das Sessões, em "". -". de de 2003.

Deputado .. Vic Pires Franco· PFL

N° 576
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 Jf.:J , apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

.--=----- "
Sala das Sessões, em ~l ~'; de .-;-..2j.v«v·j.>:; de 2003.

Deputado .... Vic Pires Franco .. PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a .Emenda nº19..2-; apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

- .,

Sala das Sessões, em -.J _--; de ---:.J),~rr"..(/~·s de 2003.

!
I

. \./1
V

t !~
I '>

Deputado . Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Eménda nQ 19.3, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :~~J de
---- .

~""":Jt';"''''('/\:6''JS de 2003.

J

/
jí. \Q .

Deputado .

1'11

Vic Pires Franco· PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº .,2J~: apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

........... "'1

Sala das Sessões, em (.. ~ de
-- .

.~~..~)~. _.I"YU/\....~ de 2003.

Deputado ...... Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2,2.t' , apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

- 'I --;-:- ..
Sala das Sessões, em ',-"':) de .-",:.':...,\J./y.y/,':':' de 2003.

Deputado . Vic Pires Franco - PFL
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda nº.j,J+, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

.-,' -r-. C'Sala das Sessões, em _.,.-) de -, ,)..,,["':1-. '-! de 2003.

Deputado .•.. Vic Pires Franco - PFL

N° 582
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº..2Jf. apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutínativa.

Sala das Sessões, em C,) de~··~it~íYnj'l\.12 de 2003.

Deputado ..,.........

FIII

Vic Pires Franco - PFL
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nºjj:}, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em C.3 de .:-:J:.,l:)~~v( de 2003.

.' ) Á.l, T
\
'C'

I

Deputado . Vic Pires Franco· PFL

N° 584
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº.i$C, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~~" ~ de
-..- .

_"",i·· . .'\"....-v\..,./yv\,.:;/ '- 'v de 2003.

r A ..
,

Deputado .
ViC Pires Franco - PFL
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº,JJ4, apresentada na Comissão Especial da PEC nll

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.
~,"

Sala das Sessões, em ,~:: de 0.:JfywjJ: de 2003.

1/1
Deputado .......

Vic Pires Franco ~ PFL

N°S86
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2.2:2:;, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

.., ,.,.-- .,

Sala das Sessões, em D~ de ~'-<-~:~i\;2 de 2003.
r
i ,

~Gr J
I

/)

Deputado .

1'1!IIIi i
IJUIIIi I

Vic Pires Franco· PFL ~.
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda t1Q~32; apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em -' j de ~;0-c.r.~Jj\-C de 2003.

Deputado . Vic Pires Franco - PFL

DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ 059, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.
---- 'Sala das Sessões, em C';; de ;-.j\:,'r,'"'iu'u3' de 2003,

J /-'
Deputado ..... Vic Pires Franco - PFL
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº.Lilt3, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.
~-., ~, ~', -,

Saia das Sessões, em \.....-,j; de :::.;A.~"Y,t\:.." ...0 de 2003.

/~ /

Deputado ..
'"

Joé Thomaz Nonô _PFL SJ

N° ~C)o
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, noS termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nQ.i.tR, apresentada na Comissão Especial da PEC nQ

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em c3 de 7X..l(;rri~,,()

/-.

de 2003.

Deputado ..

111i i

Joé Thomaz NonO - PFL
~...
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº.1i3, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emendaaglutinativa.

'""'
~'" --Sala das Sessões, em ~.-/ de .~L1Y\;/'_S' de 2003.

Deputado
'\

Joé Thomaz Nonô - PFL ~ ..•

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nºJ.J..2r, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ;).3 de :-::0ç;~v-:"

':"'-'------/~
'~-. /

de 2003.

Deputado, Joé Thomaz Nonõ • PFL
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DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 4 42783

de 2003.

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 'CiO, apresentada na Comissão Especial da PEC nO

41/03, nara AfAito dA SlJnnrtA a AmAnO;:l AnllJtin;:ltivA

- -Sala das Sessões, em C3 de ~Qr~\...~

-- )

Deputado ...
..

Joé Thomaz Nonõ - PFL ~

N° 594
DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 o!S, apresentada na Comissão' Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :J.2. de ~('(\JfJj de 2003.

Deputado.

lIil

Joé Thomaz Nonõ - PFL 1. ••.•.
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DESTAQUE SIMPLES
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 09 ~ I apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

~-

Sala das Sessões, em ': ') de >\~/yv'L\)~ de 2003.

Deputado ..

'\

Joé Thomaz Nonõ - PFL t ....

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 0:3i-, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

. ~'

Sala das Sessões, em Dj. de ';-x.~

/

de 2003.

Deputado. Joé Thomaz Nonõ - PFL
1\

0....



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 4 42785

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 257, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41103 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

( (11)

. rdo PMD8
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nl) 388, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

,Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

,~

/' ,

a/BL
/

/ !', :)

U' ''-.J-/'
i '...- ,i...,.) f :" . "
~ '", / '-

"

Neiva Moreira - Lider do POT

Valdemar Costa Neto - Uder do
Bloco Parlamentar PUPSL

Nelson Pellegrino - Líder do PT ..---.".
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso fI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 69, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° /2003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

Valdemar Costa Neto - lider do
Bloco Parlamentar PUPSL

Nelson Pellegrino - Lider dOPT

Neiva Mo .
relra - Lfder do Por

l'lRIIIr.. II, 1~11111! I

~.

J ~, .' Oliveira - Líder do PMDB
?. ...~\ EUOlCIO

t - '" I

P"01A? )
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 52, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em

Valdemar Costa Nato· Lidar do
Bloco Parlamentar PUPSl

NeivaMofi •
eira - lider d

oPDr

de de 2003.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento
"Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 44, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa nO 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

Valdemar Costa Neto - lidar do
Bloco Parlamentar PUPSL j

______. ~.. _._. Ij,·~ J ~ .NO'son PelJegnno - lidO' do PT <-.. - _ .,

Noiva Mo"'ra - Lider do por fttu ~--"?
,~~

i

\

'I1MI! I



42790 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 01, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa nO 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

J

.'

f~
\ I

í
\

f/ .
----;:. íJJ- 0:'"

,__-------~ I-

,Jl-CL~
j -----;--

~ Eunício Oliveira - Líder do PMDB

/.~~~--.

~ l#~~
/ Valdemar Costa Neto - L1der do
. ., Bloco Parlamentar PUPSL

Nelson Pellegríno - líder do PT

Neiva Moreira - Líder do PDT
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 76, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

.:./'~

Neiva Moreira - Líder do PDT

Valdemar Costa Neto - Llder do
Bloco Parlamentar PUPSL

"

\
\.



42792 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Setembro de 2003

Excelentíssimo SenhorPresidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso II, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 92, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° /2003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41103 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em

Valdemar Costa Neto - lider do
Bloco Parlamentar PUPSl

Nelson Pellegrino - Líder do PT

de de 2003.

Eunlcio Oliveira - líder do PMD8
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N° 60S
REQ UERIMENTO DE DE S TAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 113, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

<

/,./;.-, 7/ /~7,/f. /~"7. -I. Eunicio Oliveira • Líd d
? /"';//>'/-:// c //J er o PMDB

// . Cfl11~;P~! '/ '
L/J,l/1 ~'.. '2/Bi

Valdemar. Costa Neto - Lider do /í j .' ~/ 'I , I (?
Bloco Parlamentar PUPSL .'-.... ~; I I ) J

. líJ \~..- --.v r i ......\

Nelson PeDegrino -lIder do PT ..-1> r:- v \ !
\ \ \ \

Nejya Moreira _L'd .. ' l\
letdoPOT ./.~~

~:-Ç
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 133, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

~y/
_ ./1 /1 /' _ Eunfcio Oliveira - Líder do PMDB/7//// F e- <. --,

/ // 'ih])D}
/ '.' ~, 11'~(YL

j , I~ ,!;,J JVL 1)
I /' I ! '/ ..

Valdemar Costa Neto - Líder do I .,: '/ I I
Bloco Parlamentar PUPSL . I 't~ V'\

i L ._' \
\ I 'J - \. ,

Nelson Pellegrino - L1der do PT~
~_____ c:--

Neiva Moreira - Líder do PDr ~0

-~- ~ -- ,--- --~-------------------------~-'
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 211, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa nO 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

P1/:/~~. Eunleio Oliveira. Lidar do PMOB

/ U1'lp1) , .
./ '. .: /' I í /7, íf:OIL

/"'/~ "-!l.;;// ;(LJI
Valdemar Costa Neto - Líder do I 'Ir ,.

BIOCOPariamentarPUPSl '-, j>.~.i.y.J, ---VII- - f/i
Nelson Pellegrino - L1der do PT '-- \0'\-=::::::'''-. J\ h\ ..Q .:- r<--

Neiva Moreira - Líder do POT J ~-~, ,' r:r-r- '
_-'-----"'JS1 -----------r--

\

TIl i



42796 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 228, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa nO 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

Nelson Pelle .
t;}rJno - Líder do Pr

/
~/I///~~, Eunício Oliveira - Líder do PMDB

// 1/ // r

'//' l flrvt~j~l.
'.~ .. /;. ç; !(;}L

Valdemar Costa Neto _Llder do /. 11';, / 1f/ li/I
Bloco Parlamentar PUPSL i " .

/ \ t:··.'~~J L -! I
~ r-r.s;...J.. 1 .....1C

-\
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente.da Câmara dos Deputados:

Requeremos~ nos termos do Art. 161~ inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 256, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributaria.
Sala das Sessões, em de de 2003.

Valdemar Costa Neto - Lider do
Bloco Parlamentar PUPSl

Nelson Pellegrino - Líder do PT

Nejv~ Moreira - líder do por ..--.. ..

~

.1

~,

~/pfL

j j)_.~~
v-- ( I)

. i
r "-



42798 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 391-CE, de autoria

do Dep. Carlos Eduardo Cadoca, a fim de dar suporte à Emenda Aglutinativa

n° /03, apresentada ao Substitutivo da Comissão Especial que examina a PEC

41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

Eunlcio Oliveira - Líder do PMOB

,

~
/'." / //J, .;:/f-./l

//.,//1- ~ J
1/ ,~ C/l/1J)v)

J- // .,.~f1ll/{,:, y~~ If5L'
Valdemar Costa Neto _Líder do /', ( rI

Bloco Parlamentar PUPSl . f (i

(, \ . ~ 0,
Nelson Pellegnno -lider do PT _ ):{_ li'. i,.'

Neiva Moreira - Llder do por ~ \
-'~ \- ..

.~~
-----~
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161~ inciso lI, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 406-CE, de autoria

do Dep. João Lyra, a fim de dar suporte à Emenda Aglutinativa nO /03,

apresentada ao Substitutivo da Comissão Especial que examina a PEC 41/03 

Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em

Valdemar Costa Neto - L1der do
Bloco Parlamentar PUPSL

Nelson Pellegrino - Uder do PT

Neiva Moreira - Líder do POT

r.r

de de 2003.



42800 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 373, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa n° 12003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de de 2003.

A
Eunrcio Oliveira. Líder do PMDB

/l
A /I .... //"'j1/ /;'/'/' / '-' ....

"Í/t·~· ~

,/ .V· LIft1 0tb)

Neiva Moreira - Uder do PDT

{
Nelson Pellegrlno • Líder do PT "P> {..,~ 'V

[J=-
-e<------- ..._\ l

\

Valdemar Costa Neto - Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL
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REQ UERIMENTO DE D ESTAQUE

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art~ 161, inciso 11, do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda n° 438, a fim de dar

suporte à Emenda Aglutinativa nO /2003, apresentada ao Substitutivo da

Comissão Especial que examinou a PEC 41/03 - Reforma Tributária.

Sala das Sessões, em de" de 2003.

~-S- 1 '<'"'"t:--

--'!---.... !

(

Neiva Moreira - Líder do PDT

Nelson Pellegrlno - lideI' do PT

,........--1!7 I"
. I

Valdemar Costa Neto - LIdeI' do
Bloco Parlamentar PUPSL

/~ ~ .;-4 .A -7 :. .. /'"'i Eunlcio Oliveira _Lider do PMDB///Y?-/ , '{g«wt
~ f~~8

TIII' I



42802 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 240 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ de.3 de 2003.

~
I L-" ,<l<'v
11 .~~

Oep..... o.' •••••• 'f>~v

~of."
t§

,~p
)cf'

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 167 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ?J de 6)

Dep .

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente.

Ouinta-feira 4 42803

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 167 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .3 de '3

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 264 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em.3 de

Dep......:,....~:.

111 f

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL



42804 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 236 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

--?

Sala das Sessões, em ~J de de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 226 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .3 de :J de 2003.

José Carlos Aleluia· PFl



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Ouinta-feira 4 42805

N° 620
Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento

Interno, destaque para votação' da Emenda n.º 405 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ de <j de 2003.

Ronaldo Cal..., - PFl •.1' f< CS;..C --
/ ~.~...~..:....~~c-"'" }/

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 134 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em J de de 2003.

Ronaldo Caiado. PFl /

/~'-"~-V"--;"'íjf":'-"":··-·i--;..~"-"""'···~-·:··--~-c:::=~~'·~ ~/

José Carlos Aleluia - PFL

Tllllfl



42806 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Setembro de 2003

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 232 apresentada à PEC
41/03, paraeteito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em~) de ~ de 2003.

Dep......

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 234 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em -;Oi de :3 de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Quinta-feira 4 42807

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 229 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3 de 7 de 2003.

V Z!A José Carlos Aleluia ··PFL

Dep .

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 253 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3de 5 de 2003.

Dep......•~.
José Carlos Aleluia. PFL



42808 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Setembro de 2003

Senhor Presidente,

de 2003.

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 167 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ;; de ,

jP/d(~
Dep 7:-.:- .

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

José Carlos Aleluia - PFL

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 161 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em .~ de 'j de 2003.

Dep ~.Fjf!!:.~..
I

f
José Carlos Aleluia - PFL

--- ---- -- ---- -- ---- -- ------------- ------------------------ -----------------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Quínta-feíra4 42809

Requeremos, nos termos do art. 161. li. do Regimento
Interno. destaque para votação da Emenda n.Q 129 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em J de 3 de 2003.

~ {/.) José Carlos Aleluia· PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161. inciso li, do Regimento Interno.

destaque para a Emenda n9 238. apresentada na Comissão Especial da PEC n9
. '

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3 de :J de 2003.

'., I ~"j\;Ji~ Antonio carlo~~~ga'MesNeto -

Deputado ······f····· '., ·lt:f·······················

mil



42810 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 001 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

_ '1

Sala das Sessoes, em.J de

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL

Requeremos, nos termos do art. 161. li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 177 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

n d
Sala das Sessões, em _) de _~J

Oep .

de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL



Setembro de 2003

___ 1_-

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
DESTAQUE SIMPLES

Ouiuta-feira4 42811

Senhor Presidente.

de 2003.

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.Q 279 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutínativa.

Sala das Sessões, em .3 de j

José Carlos Aleluia· PFl

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 295 apresentada à PEC
41/03. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em:S de ~ de 2003.

Dep.... (§:Jdb.,

1111

José Carlos Aleluia - PFL



42812 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

de 2003.
,,",

Sala das Sessões, em ..J de

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Intemo,

destaque para a Emenda nº 294, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

~

~/&J!Z
Deputado .... '~~'~'''''~''''

Wçl-

José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 300, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.
ti

Sala das Sessões, em .:J de de 2003.

José Carlos Aleluia - PFL

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Ouinta-feira 4 42813

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 300, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ":) de ::1 de 2003.

José Carlos Aleluia· PFl

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº300, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :" del/.~.i(j~A;J de 2003. --
..r~

Deputado ...

ml

João Batista - PFL



42814 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES
Setembro de 2003

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, li, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.la -.3<26 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ de Il;·.iliJt:;:Jde 2003.

Mussa Damas - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos temos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n2 3, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em
<7
) de de 2003.

Deputado ..
{j lL José Carlos Aleluia ~ PFl
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Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda nº 111, apresentada na Comissão Especial da PEC nº

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em ~ de de 2003.

Deputado .
.4.1 .t1/ José Carlos Aleluia - PFL

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 090 apresentada à PEC
41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 3de de 2003.

Dep .

nll

·,f.ft····..· .
José Carlos Aleluia - PFL



42816 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESTAQUE SIMPLES

Setembro de 2003

Senhor Presidente.

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Regimento
Interno, destaque para votação da Emenda n.º 354 apresentada à PEC
41/03. para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em :3 de ,] de 2003.

Dep (.< ~..' :::

DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente.

José Carlos Aleluia - PFL

Requeiro. nos termos do art. 161, inciso li, do Regimento Interno,

destaque para a Emenda n9 0.13, apresentada na Comissão Especial da PEC n2

41/03, para efeito de suporte a emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em
~--

de -r _...:'<' <-" ;:<; de 2003.

Deputado .....~ João Batista· PFl

----- ------------------------------- -------------~--~~-
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O SR. PRESIDENTE· (João Paulo Cunha) - tributária, e nós, do PFL,· não podemos concordar
Vou submeter avotos a Emenda Aglutínativa n° 27, com essa prática. É um projeto que cria imposto de
de 2003, ao substitutivo da Comissão Especial des- todo tipo. Chega ao absurdo de propor a criação de
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à uma contribuição para a limpeza pública e, mais
Constituição n° 41-A, de 2003, do PoderExecutivo, adiante, diz que ficam valendo as atuais taxas ile-
que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras gais de contribuição. Essa é uma afronta ao Poder
providências. Judiciário!

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- Não podemos aprovar dispositivos que invali-
te, peço a palavra pela ordem; dem decisões judiciais nem podemos pretender im-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem pedir a ação do tribunal, que, aliás, vem sendo tão
V.Exa. a palavra. acusado pelo Poder Legislativo.

OsR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PR-BA. Pela Este projeto pretende, sim, criar um pedágio
ordem. Sem revisão do. orador.) - Sr. Presidente, para o trator, Depl.ltad~ Caiado, sem o individuo ter de
Sras. e Srs. Deputados, provavelmente nesta noite o passarpela estrada. Talvez seja o "selo-pedágio" ou o
Governo vai ganhar, eo País vai Perder; o Governo "pedágio virtuaf'. Este é um projeto que agride, por-
vai ganh~r, e a Câmara dos Deputados vai perder. tanto, a livre iniCiativa do País, que fere de morte o
(Manifestação do Plenário.) pacto federativo, retira dos Estados a capacidade de

Sr. Presidente, vamos nos retirar desta sessão, legislar sobre tributos.

se V.Exa. não ma.htiver a ordem no plenário. Se um Estado não tem capacidade de legislar
O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) - sobre tributos, deixa de ter independência, princípio

Peço ao Plenário que ouçacom atenção a exposição básicode uma fed~raçãodemocrática como a nossa,
do Deputado José Carlos Aleluia, Líder do PFL. Em e seguem outras federações democráticas.
seguida ouviremosos outrosUderes, para, a partir do ~steprojeto criaimpostos a toda esquina. É o
que for dito, fazermos nossas avaliações. caso do imposto de importação e exportação de

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- servi90s. Que paísdo mundo pretende reduzir as
te, estEunos i?fringil1do oHegimento, estamos infrin- possibilidades de exportação de serviços criando
gindo a Constituição. Sabemos que o Governo está imposto assim?Logo o Brasil, que forma uma fila
mudandootextoagora.~ão podemos emprestar o de brasileiros na porta das embaixadas dos gran-
nom13 do •.~.~~. ·13. p~sso v~to para le~itimar uma vota- des países procurando visto para buscar emprego
ção às.es9ondid~$ deurn projeto que não conhece- lá fora?
mos,que pãofoi discutido, que não é do agrado do ci- É um projeto equivocado, que trata as questões
dadão bra~i1eiro,q~e nãº at~ndea9s interesses naci- da legislação do .ICMS hUmilhando os Estados eau-
onais, q~~tertl a discordância dosetor produtivo, que mentando os tributos.
tem a ~iscordânciados tta9alhadores, quetem a dis- O PFLestava disposto a votar contra o projeto.
cordância da imensa maioria dos Prefeitos e dos Go- Temosa uniãodhpartido em torno da tese de que
vernadofes. este é pro projeto ruim e de que deveria votar contra.

Enténdemos as circunstâncias que movem a Mas não vamos votar contra apenas o projeto, mas
políticaréâl, roas não podemos abrir mão de princípi- contr~.a. maneira como está sendo conduzido este
os. Este •.•~ ....urnprojeto que.aumenta a carga tributária, processo. Vamos dar dois votos contra: um, qU~1e~á
mas o~rnernbros do Governo vêm aqui dizer que não sendo rncaminhadopeloLíder; e outro, com a fi a e

aumenta; este éum projeto que tem conotação políti- ~6~~r~~:~6invi:~:i(~;;::.r~~s~6~~~~~:~~~
ca; é umprojeto que traz no seu bojo a idéia do Esta- com isso!
do da Ühi~o.f6rte, rico a centralizador; é um projeto Não podemos aceitar que a Casa, porque luta-
que fOI"t~Ieceo Governo Federal, mas que enfraque- mos e fizemos campanha _ se nos comprometemos
ce os f\tIunifípioseos Estados, e debilita a economia; com os eleitoreS,. devemos aqui representá-los _,
éumprojetoqueagrideosvários setores produtivos. seja humilhada e massacradá por um Governo que,

Sras: e Srs. Dep~tádos, este projeto pretende em 8 meses, demonstra sua votação autoritária e
regular a concorrência por meio de discriminação totalitátia.

1!lII
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Poderíamos, Sr. Presidente, e deveríamos, tal- do, de querer criar qualquer problema -, que é since-
vez, enumerar diversos pontos. V.Exa. assistiu minha ro: o PFL deve permanecer.

discussão com o Relator, há pouco, aqui ao lado. De- Peço isso, porque ainda teremos - insisto - vári-
pois de negar que eu estava certo, S.Exa., com a dig- os dias de confrontos das opiniões. Hoje estamos fa-
nidade que lhe é peculiar, disse-me: "V.Exa. tem ra- zendo uma parte. Se em todas as etapas o partido
zão. Vou fazer a ressalva de que não se trata de um que se sentir com qualquer dificuldade sair da Casa,
novo imposto, e, sim, do ICMS. Vou corrigir o texto". estaremos infringindo a regra primeira da democra-

Não podemos coonestar um processo desses. cia: ter maioria.

O PFL não só respeita VExa. e a Mesa, mas também VExa. pode discordar dos métodos, mas vai ter
os eleitores, e entende que o Congresso Nacional, a resposta uma a uma da base absolutamente regi-
que a Câmara dos Deputados não pode e não deve mental, do costume, da jurisprudência que temos na
permanecer submissa ao Palácio do Planalto. Casa. V Exa. é Parlamentar experiente e lidera impor-

Há pouco vi.,... e sei que constrangia VExa. - o tante partido. Vários Deputados já cumpriram e ainda
Presidente do partido do Governo ao seu lado, certa- cumprem importantes papéis na política do País. O
mente pedindo que o Congresso Nacional seja sub- pedido que faço é para o PFL ficar e disputar.
misso a ele. Não aceite, Sr. Presidente. Honre a cadei- Queremos fazer com que esta Casaparticipe
ra de Luis Eduardo Magalhães, de Ulysses Guima- e produza aquilo que é melhor para o Brasil. Pode
rães; honre a cadeira de grandes brasileiros. não ser a ideal- insisto _, mas a reforma que esta-

O PFL está em obstrução e se retira. (Palmas.) mos realizando, se tem alguma melhora, se os Go-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- vernadores vão ter o Fundo de Compensação e

putado José Carlos Aleluia, Deputado Roberto Brant suas exportações melhoradas, se vão ter o Fundo
e demais Deputados do PFL, acabei de falar, em par- de Desenvolvimento Regional melhorado, é graças
ticular, com o Deputado José Carlos Aleluia, a quem ao trabalho da Câmara dos Deputados. Aliás, a
pedi que o PFL não saísse, porque hoje vamos votar mesma que defendeu em todos os instantes o pro-
somente a matéria principal. Teremos 38 emendas cesso negociado.

aglutinativas, todas com votação nominal, mais 8 des- E me orgulho de ter feito essa proposta em to-
taques. Aqui, ainda por vários dias, em diversas vota- dos os momentos, de ter sido um processo negocia-
ções, vamos nos confrontar com diferentes idéias e do, conseguido dentro do que é possível. Agora, evi-

opiniões. dentemente, o PFL tem todo o direito e a liberdade de
Deputado José Carlos Aleluia, a proposta que tomar a decisão política que lhe convier. Mas solicito a

está surgindo é fruto absoluto da Câmara dos Deputa- ele que, para o bem do funcionamento parlamentar, fi-
dos, a partir da reunião de que V.Exa. e outros Líderes que; seria bom para a democracia.
participaram, na sala da Presidência, com os Governa-Com a palavra o Deputado José Carlos Aleluia.
dores, num primeiro momento; num segundo, com em- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Sr. Presiden-
presários e suas entidades; depois, com as centrais sin- te, VExa. sabe o respeito que tenho por VExa. e pelo
dicais; e, por último, com os Prefettos. Não é a reforma cargo que exerce. Só poderíamos permanecer, mes-
tributária ideal, que não existe, porque cada um tem a mo com a agressão que o Poder Executivo patrocinou
sua; é a reforma possível de se produzir. à Constituição, que está no Supremo sendo julgado,

V.Exa. é testemunha de que, ontem, às 8h, pa- se V. Exa. respeitasse o art. 122, § 2°, do Regimento
trocinei reunião sua com o Ministro José Dirceu, para Interno da Câmara dos Deputados. Caso contrário,
discutir procedimento. Assim como fiz com o Deputa- permita-me, com toda humildade, dizer-lhe que so-
do Jutahy Junior, Líder do PSDB e os partidos de mos obrigados a nos retirar, para não convalidar este
Oposição; assim como nos comportamos na votação processo.
da reforma da Previdência; assim como o PFL tem im- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A op-
portância para a Câmara dos Deputado, para o Sena- ção política do PFL está feita. Vamos a votos. (Palmas.)
do Federal e para o Brasil, com três Governadores em A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente,
Estados importantes - Bahia, Sergipe e Maranhão -, peço a palavra pela ordem.
que participaram intensamente das conversas nos úl- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
timos dias; faço a VExa. um pedido - e longe, Deputa- Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida.



"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Continuam exatamente onde estão.

O SR. ANTONIO CARLOSPANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer a
VExa. e aos colegas que estourealmente muito en
tristecido com o desenvolvimento de todo o processo
de votação nesta noite. Por entender que a reforma
tributária é contráriaaos interesses nacionais, comu
nico a VExa. que eu e meus colegas de partido tam
bém nos retiramos deste plenário.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao
contrário do Líder do PFL, que usou o tempo da lide
rança por 3 vezes para, ao final, se retirar do plenário,
consideramos es.ta. reforma benéfica ao Estado e
também a· que melhor reparte os tributos, algo que
não assistimos no País desde a Constituição de 1988.
De lá para cá, especialmente nos últimos 8 anos, a
concentração de tributos na mão da União foi absur
da. Estamos fortalecendo o pacto federativo, distribu
indo melhor os tributos entre União, Estados e Muni
cípios. Negociamos com os empresários, os trabalha
dores, os Governadores, os Prefeitos. Ampliamos to
dos os espaços.

Ninguém tomou atitude tão democrática como
este Governo. Aqui nunca se estabeleceu rolo com
pressor. Tudo foi negociado e debatido de forma am
pla para defenderos interesses do País.

Dessa forma, o PCdoB votará favoravelmente
ao relatório apresentado pelo Deputado Virgílio Gui
marães.

O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - De
putado Geddel Vieira Lima, está decidido que não há
necessidade de apresentação de um destaque para
incluir esta questão.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Minas Gerais e
Rio de Janeiro continuam onde estão no mapa do
Brasil?
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A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. ro obter o seguinte esclarecimento: vai ser preciso fa-
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- zer outra emenda aglutinativa para incluir Minas Ge-
te, desde que os trabalhos foram retomados hoje à rais e Rio de Janeiro no Nordeste do Brasil?
noite, de· certa maneira, estou me sentido aviltada
com informaçÕes dadas nesta Casa.

Alguns disseram que estaríamos votando sem
saber; outros, que estaríamos votando de forma levia
na; outros, que estaríamos votando às escondidas.
Isso é um acinte à inteligência deste Parlamento, por
que aqui não há menino bobo, porque os bestas fica
ram na suplência. (Apupos.)

Todos os que estão aqui sabem o que estamos
debatendo.

Para encerrar, Sr. Presidente, lembro aos Depu
tados que estão saindo agora trecho de uma música
que diz o seguinte: "Quem sai batendo a porta sem
pre quêr voltar. Quem briga sem motivo não quer se
parar".

Muito obrigada.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
fesso com humildade que tenho evitado participar
deste debate por reconhecer minhas limitaçÕes. Não
consegui até agora saber o que estamos debatendo
e, por isso, pretendo evitar falar bobagens.

Quero apenas um esclarecimento de V. Exa.
Percebo que o texto está sendo extremamente nego
ciado. Negocia-se até agora no plenário. Vejo que,
mais que votar uma reforma tributária que não conhe
cemos, estaremos votando hoje uma reformulação no
mapa do Brasil.

Para o GovernadorAécio Neves pedir votos a fa
vor da reforma tributária, estabeleceu-se a inclusão
do norte de Minas Gerais na Região Nordeste do Bra
sil. Mas o Estado do Rio de Janeiro diz: se forem inclu
ir o norte de Minas Gerais, têm de incluir também o
noroeste do Estado do Rio Janeiro no tal fundo de
compensação das exportaçÕes. Enfim, nem eu estou
sabendo mais de que se trata.

Sem querer criar tumulto, mas apenas preser
vando o zelo tom que V. Exa. , inquestionavelmente,
tem conduzido esta sessão - e haverá poucos ingra
tos para nãoreconhecer que V.Exa. tem sido absolu
tamente imparcial na condução dos trabalhos -, que-

ITIlI



das.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem re

visão do orador.) - Essa redação, após ter sido nego
ciada longamente, tem por objetivo tranqüilizar os
Estados. Aliás, foi uma das razões que possibilitou a
inclusão da dificílima transição de um regime prepon-
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem derante de apropriação do ICMS na origem para se
V.Exa. a palavra. tornar preponderante no destino.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO Portanto, Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
(P8DB-8P. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. estabeleceu-se que por 3 anos, durante todo o perío-
Presidente, formulei pedido de esclarecimento ao Re- do de implantação do novo sistema, é bom que se
lator, e V.Exa. assumiu o compromisso de que poste- diga, existirá, inclusive V.Exa. verificará isso, uma es-
riormente receberia a explicação de S.Exa. pécie de securitização, ou seja, os Estados que per-

O Deputado Jorge Bittar, com a gentileza que derem com o novo sistema serão ressarcidos.
lhe é peculiar, tentou me explicar o que contém a Uma vez vencida essa etapa de 3 anos, come-
emenda aglutinativa, mas continuo não entendendo a çaremos um decréscimo programado, lento e seguro
redação do inciso II do art. 90 edo § 3°, que não cons- em direção ao objetivo da unificação das alíquotas in-
tavam do texto original e foram incluídos aqui. Peço terestaduais em 4%.
esclarecimentos ao Relator. Essa transição poderá ser alterada, mantidos os

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço prazos, se uma lei determinar de forma diferente.
a palavra pela ordem. Estabelecemos, portanto, automatismo, caso a legis-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem lação não venha a fazer alteração. Mas, uma vez veri-
V.Exa. a palavra. ficados os impactos do novo sistema sobre cada um

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or- dos Estados, esta Casa poderá, por lei, estabelecer
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pode- outro critério que dê segurança e equilíbrio ao conjun-
ríamos concluiro encaminhamento e, no final, o Rela- to, para que a transição se faça sem traumas e sem
tor ficaria à disposição para esclarecer as dúvidas perdas para alguma região ou ente federado.
que ainda restam. Deputado Antonio Carlos Pannunzio, sei que há

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- a idéia de se fazer uma emenda aglutinativa que c1a-
putado Inácio Arruda, a questão abordada pelo Depu- reie ainda mais a redação. Essa idéia é trabalhada pe-
tado Antonio Carlos Pannunzio realmente ficou pen- los Deputados Walter Feldman e Julio Semeghini,
dente de esclarecimento. que somarão a isso o que está expresso no texto

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. aprovado pela Comissão, por meio de emenda agluti-
Presidente, peço a palavra pela ordem. nativa, o que dará redação mais precisa. O objetivo,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem porém, foi plenamente alcançado. A transição é segu-
VExa. a palavra. ra e tranqüila. Podemos fazê-Ia, porque esse é o de-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO sejo da Nação.
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - De-
Presidente, se o Relator me permite, para que fique putado Virgílio Guimarães, como o § 3° não estava no
mais fácil para ele: no inciso 11, fica claro, para efeito texto original, se entendi claramente, VExa. assume o
da aplicação no disposto no art. 155, sobre a vigência compromisso de, oferecida emenda aglutinativa, re-
dos três primeiros exercícios da exigência do imposto ordenar o inciso com este parágrafo.
na forma dada pela emenda, que as alíquotas de refe- O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES _ Sim. Agradeço
rência deverão ser fixadas de forma a manter o equilí- a V.Exa. o fato de já ter chamado a atenção inicial-
brio para o sistema, e assim vai. Se são alíquotas .
existentes, elas terão de ser fixadas. Esse é o primei- mente para essa questão. Inclusive já discuti ISSO com

os Deputados da bancada de São Paulo e também
ro ponto. com os da bancada do PSDB, de VExa., que, aliás,

O segundo ponto, analisando o § 3°, não conse- têm sido colaboradores e tido atitudes construtivas. E
gui relacionar adequadamente a existência desse pa-

essa emenda está em andamento.rágrafo com aquele inciso 11.
Essas são as dúvidas que peço sejam esclareci- Aproveito para dizer ao Deputado José Carlos

Aleluia que as observações de 8.Exa. precisam de
pequena correção, que será feita.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.



ção.

Agora, o comando constitucional não é auto-apli
cáve�, pDr9ue alei vai definir. É evidente que o sistema
de ressarcimento gerará questionamentos, tais como:

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem re
visão do orador.) - Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame, alei é que vai definir. O ressarcimento será fe
ito com recursos da União.

Portanto, gostaria de uma explicação sobre es
ses 2 aspectos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães, rapi
damente.
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O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME qual ressarcimento? Ele é integral, parcial? Como apu-
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - rar as perdas? São questões muitos complexas, mas
Sr. Presidente, para dois esclarecimentos do Sr. que já estão suficientemente debatidas, e o serão mais
Relator. ainda no transcurso da elaboração da lei.

Primeiro, quanto aoart. 93, § 5°, sobre. o se- O importante é que o dispositivo, inovador, mos-
guro, segundo oqualalei definirá um sistema de tra desprendimento do Governo Federal esobretudo
ressarcimento de eventuais reduções. Ou seja, solidariedade federativa. Esse é o primado desta re-
não quer dizer quea União é que vai pagar. Pode forma. A União é solidária com os Estados que, por-
serque uma lei estabeleça que o Estado que ga- ventura, sofrerem perdas nesse processo. Portanto, é
nhou pague ao que perdeu. E o que se entende por
ressarcimento? a lei que vai definir.

Segundo, ocorreu-me uma dúvida ao ler a defi- A segunda pergunta de V.Exa...
nição do Confaz, cujas decisões até hoje são toma- O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME -
das por unanimidade. Contudo, sumiu a palavra una- É sobre o CONFAZ. Sumiu a palavra unanimidade.
nimidade. Foi algum equívoco ou é intencional? O SR. VIRGíLIO GUlMARAES -Quanto à pala-

OSR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente, peço vra unanimidade, foiadotada para dar maior seguran-
a palavra pela ordem. ça em termos défixação de alíquotas. Houve crítica

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem tão forte e havíamos pr?fl1etidosertãoabertos àscrí-
V.Exa. a palaVra. ticas esugestõesque isso pareceu como instrumento

O $R. SANDRO MABEL (Bloco/PL-GO. Pela de elevação de carga tributária. Então, eliminamos e
ordem..Sem revisão do orador.) -. Sr. Presidente, o caímos na normalidade.
Relator dá o comando no art. 90 da ADCT de como

Deputado Sandro Mabel, são 3 anos. Fazemosserádispósta a garantia dos incentivos já existentes.
Mas no· inciso ·IV d() art. 90 S.Exa. diz que lei comple- a distinção porque algHns incerytivos foram dados ob-
mentar definirá o.que determina os incisos de I a 111. servando de forma inteira a lei complementar e os cri-
Ou seja, existe comando automático que garante tériosdoConfaz. Estam()sJaJ;nbémabrigando de for-
constitUcionalmente a manutenção a quem tem in- ma diferenciada outros incentivos dados por lei ou de-
centivos. ereto.

Aornesmo tempo, no inciso IV, S.Exa. diz que lei Matérias diferentes foram tratadas de forma di-
complementar estipulará esse caso. ferente. Todas procul'amdarsegurançaao investidor.

Athesma contradição aparece no§ 3°. S.Exa., O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
no § 2°, êomó afirmou o Deputado Pannunzio, cria a peço a palavra pela ordem.
transiçã? com tranqüilidade, e no § 3° S.Exa. diz que, O SR. PRESIDENTE (Jóão Paulo Cunha) - Tem
se não.f.or c.. riada lei complementar, desde o primeiro VEx I ... a. a pa avra.
ano começa a baixar 1%. O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or-

Então,.S.Exa.reduz de 11 para 7 anos a transi- demo Sem revisão do oradbr.) - Sr. Presidente, esta
mos em processo de encaminhamento.

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,
peço a·palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador} - Sr. Presidente, esta
mos em processo dévotação. Como se pode inter
romper a votação? Isso é anarquia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA mudanças bruscas, quando se indica o caminho sem
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. que haja mudanças que provoquem situações de
Presidente, peço esclarecimento ao Sr. Relator no desconforto para o exercício dos entes federados e
que diz respeito à decisão do órgão colegiado, que das empresas.
acabará por instituir o ICMS. O PPS saúda as contribuições que trouxe ao

Diz a emenda aglutinativa que a decisão do ór- texto, especialmente duas: para a manutenção da
gão deverá ser ratificada pelos Estados, por decreto Zona Franca de Manaus e a Lei de Informática e o es-
legislativo das Assembléias. Se não for ratificado, o tabelecimento da alíquota máxima de 25% ao ICMS.
que acontecerá? O PPS faz um apelo final aos Deputados para

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem re- que, nos próximo dias, se arrefeçam os ânimos e a
visão do orador.) - Procuramos dar segurança jurídi- convivência harmoniosa retorne entre nós, estabele-
ca à legislação. Não se trata de questão simples, a cendo-se clima de convivência que permita um traba-
própria discussão feita na CCJ demonstrou isso. Ao lho produtivo, para o bem desta Casa e do Brasil.
incluir a Assembléia, evitamos que pudesse haver O PPS encaminha o voto "sim". (Palmas.)
contestação, uma vez que o novo CONFAZ, órgão co- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
legiado, não é poder legislativo. Nesse sistema a Como vota o PSB?
Assembléia sancionaria a legislação. Se não sancio- O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or-
nar, a questão é daquele Estado, embora não haja ne- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da
nhuma possibilidade, porque aquele Estado não pode mesma forma que outros Líderes e Parlamentares ti-
ficar privado de seu principal tributo. veram oportunidade de esclarecer o texto, peço que o

O SR. ANDRÉ ZACHAROW - Sr. Presidente, Relator Virgílio Guimarães me informe a respeito do
peço a palavra pela ordem. prazo para a transição das alíquotas de origem e des-

O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha)- Tem tino. Entendemos que havia um compromisso, o qual
V.Exa. a palavra. anunciei ao Governador Paulo Hartung, de que não

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PDT-PR. Pela or- seriam 3, mas 4 anos. Peço, Sr. Presidente, essa in-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum- formação agora, da tribuna.
primento V.Exa. pela liberdade, pela forma de expres- Quero fazer essa indagação ao nosso compa-
são, pela lisura como tem conduzido os trabalhos nheiro, Deputado Virgílio Guimarães, porque discuti-
desta Casa. Cumprimento também os Deputados Vir- mos que o fim da guerra fiscal, uma bandeira que de-
gílio Guimarães e Mussa Demes pelo aperfeiçoamen- fendemos, deve caminhar pari passu com o imposto
to, pela discussão, pelo amadurecimento desta pro- da origem para o destino. E havendo no Espírito San-
posta trazida pelo Presidente e pelos 27 Governado- to, Estado governado pelo Partido Socialista Brasilei-
res. Hoje assistimos nesta Casa a um espetáculo de ro, uma política de incentivo de muitos anos, herdada
democracia. pelo atual Governador, é fundamental que haja 4

Por isso, o PDT, fiel a sua história, aos seus anos de prazo de carência para a transição da origem
compromissos com o desenvolvimento do País, enca- e do destino.
minha o voto "sim". Foram tantas as dúvidas que surgiram que me

O SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or- senti no direito de pedir esse esclarecimento de forma
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e pública ao nosso companheiro, o Relator Virgílio Gui-
Srs. Deputados, o PPS encaminha o voto "sim", pois marães.
entende que a peça que estamos votando não é per- O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem re-
feita, porque fruto de trabalho coletivo. Mas houve visão do orador.) - Essa emenda aglutinativa, de cuja
avanços na proposta original ao longo de complexo e elaboração evidentemente participei, é tecnicamente
exaustivo processo de discussão na Câmara dos De- uma emenda das Lideranças. Então, aquele texto que
putados. estava ali, para mim, era uma referência, apesar da

É inegável que é preciso saudar os avanços que confiança que as Lideranças depositaram no Relator
obtivemos pela desoneração das exportações, pelo para trabalhar.
fim da cumulatividade e, especialmente, quanto ao Tentando ser prático e acolhendo já a sugestão
equilíbrio resultante no texto que estamos votando. de V.Exa., respondo que neste momento me parece

O Relator destacou, e é preciso que se saliente que os Deputados Sandro Mabel e Walter Feldman,
isto, que se mantém o equilíbrio quando não se faz como tratam do mesmo artigo, poderiam, nessa mes-
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ACRE

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PL PUPSL
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Kátia Abreu PFL
Total de Tocantins: 2

João Correia PMDB
Total de Acre: 1

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Francisco Rodrigues PFL
Maria Helena PMDB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

ma emenda aglutinativa, comportar essa adequação RONDÔNIA
- mais do que uma modificação, é uma adequação. Confúcio Moura PMDB
Então, em vez de dar explicação, prefiro indicar °ca- Marinha Raupp PMDB
minho da adequação. Total de Rondônia: 2

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Está esgotado o tempo regimental desta sessão ex
traordinária.

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PUPSL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 15

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 2

CEARÁ

Amon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Mauro Benevides PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PL PUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 8

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Júlio Casar PFL
Mussa Demas PFL
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 5

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PMN
Marcondes Gadelha PTB
WaJlington Roberto PL PUPSL
Total de Paraíba: 5
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PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
José Chaves PTB
Miguel Arraes PSB
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PL PUPSL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Edson Duarte PV
João Carlos Bacelar PFL
Luiz Alberto PT
Robério Nunes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PL PUPSL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL

Custódio Mattos PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Geraldo Thadeu PPS
Ivo José PT
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PTB
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB
Virgnio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 20

EspíRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Carlos Santana PT
Deley PV
Eduardo Cunha PMDB
Fernando Gonçalves PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PMDB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Dimas Ramalho PPS
Durval Orlato PT
Gilberto Kassab PFL
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Gilberto Nascimento PMDB
Ivan Valente PT
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
Luiz Carlos Santos PFL
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL PUPSL
Nélson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Salvador Zimbaldi PTB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo: 21

MATO GROSSO

Celcita PinhéiroPFL
PedroHenry PP
Welihton Fagundes PL PUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
Maninha PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Leandro Vilela PMDB
Pedfo Chaves PMDB
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvêsfri PPS
Colombo PT
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB

rlMf I

Moacir Micheletto PMDB
Oliveira Filho PL PUPSL
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

João Matos PMDB
Mauro Passos PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PP
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

MARANHÃO

João Castelo PSDB
Total de Maranhão: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 3

PERNAMBUCO

Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Ra.ul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 4
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ALAGOAS

João Caldas PL PUPSL
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Félix Mendonça PT8
Geddel Vieira Lima PMD8
Total de Bahia: 2

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordiná
ria, para hoje, quinta-feira, dia 4, às 2h10min, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 ele Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

MINAS GERAIS

Herculano Anghinetti PP
Total de Minas Gerais: 1

EspíRITO SANTO

Neucimar Fraga PL PUPSL
Renato Casagrande PS8
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Itamar Serpa PSD8
Maria Lucia PMD8
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Marcelo Ortiz PV
Ricardo Izar PT8
Total de São Paulo: 2

GOIÁS

Luiz Bittencourt PMDB
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Dr. Rosinha PT
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 4

-1
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO N° 41-8, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n.o 41-A, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela admissibili
dade, com emendas, contra os votos dos deputados
Eduardo Paes e Mendonça Prado (Relator: Deputado
Osmar Serraglio); e da Comissão Especial pela ad
missibilidade das emendas apresentadas, exceto as
de nOs 115 e 182 e, no mérito, pela aprovação das de
nOs 18, 129, 135, 166, 171,216,226,385 e 434; pela
aprovação parcial das de nOs 5, 9,14,19,20,27,29,
35,40,41,42,43,52,58,62,65,72,74,77,78,84,
85,89,92,97,100,101,105,109,124,126,133,137,
139,141,143,144,148,159,160,162,165,167,168,
169,174,178,179,180,195,204,206,208,210,217,
219,220,222,224,227,228,229,230,232,233,234,
236,237,241,242,244,245,247,248,251,253,256,
257,258,264,274,277,281,282,286,301,303,306,
308,309,312,316,317,343,344,346,363,365,369,
371,376,380,381,382,383,391,394,395,398,399,
401,406,415,419,437,438,444,449 e 465; pela
aprovação desta, pela aprovação parcial da Proposta
de Emenda à Constituição n° 464, de 2001 , apensa
da; com substitutivo; e pela inadmissibilidade das
emendas de nso 115 e 182; e pela rejeição das dema
is emendas apresentadas e da Proposta de Emenda
à Constituição n.o 13, de 2003, apensada, contra os
votos dos deputados Antônio Carlos Magalhães Neto,
Gerson Gabrielli, José Roberto Arruda, Machado,
Mussa Demes, Pauderney Avelino, Antonio Cambra
ia, Júlio Semeghini, Walter Feldman, Anivaldo Vale e
Eduardo Paes. (Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de Emenda à
Constituição nOs. 464-A, de 2001 e 13, de 2003.

(Encerra-se a sessão às 2 horas e 5
minutos.)
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Em aditamento ao Ato da Presidência que constituiu
Comissão Externa destinada a "fazer diagnóstico técnico sobre o
acidente com o Veículo Lançador de Satélite VLS-l e sobre o
Programa Espacial Brasileiro, podendo deslocar-se à Base de
Alcântara - MA, ao Centro Técnico Aeroespacial-CTA, em São José
dos Campos - SP, ou a qualquer outra localidade que se Ílzer
necessário", o. Presidente da Câmara dos Deputados resolve designar o
Senhor Deputado Corauci Sobrinho (PFL-SP) como coordenador da
Comissão.

Publique-se._j.jtlia, 03 de setembro de 2003

JOAO PA CUNHA
Presidente da C" ara dos Deputados

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos tennos do inciso II e § lOdo art. 34 do Regimento Interno,
esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei Complementar n° 76, de 2003, do Poder
Executivo, que "institui, na forma do artigo 43 da Constituição. a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,
estabelece a sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de ação", e

RESOLVE

I - designar; para compô-la, na· fonna indicada pelas
Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;

II - convocar os membros ora designados para a reunião de
instalação e eleição, a realizar-se no dia 04 de setembro, quinta-feira, às
9h30, no Plenário 11 do Anexo 11.

\\ ~ia,C~ de setembro d. 2003.

~~~~~
JOÃO PA O CUNHA

Presidente da ara dos Deputados

FIIII
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Proposição: PLP 0076/03

Presidente :
l° Vice-Presidente .. :
2° Vice-Presidente •• :
3° Vice-Presidente •. :

TITULARES

COMISSÃO ESPECIAL

Autor: PODER EXECUTIVO

()
()
()
()

PT
SUPLENTES

FÁTIMA BEZERRA
JOSÉ PIMENTEL

LEONARDO MONTEIRO
LUIZ COUTO

PAULO RUBEM SANTIAGO
tEZÉU RIBEIRO

ANDRÉ DE PAULA
FÀBIOSOUTO

JOSÉ CARLOS ALELUIA
LUIZ CARREIRA
RODRIGO MAIA

FERNANDO DINIZ
MARCELlNO FRAGA
MAURO BENEVIDES
SANDRA ROSADO

ANTONIO CAMBRAIA
BOSCO COSTA

HELENILOO RIBEIRO
JOÃO ALMEIDA

PFL

PMDB

PSDB

JOÃO ALFREDO
JOSIAS GOMES
LUIZ ALBERTO

MAURIcIO RANDS
SIMPLlCIO MÁRIO

TEREZINHA FERNANDES

5vaga(s)

CARLOS EDUARDO CAOOCA
MAURO LOPES

MORAES SOUZA
ZÉGERARDO

ÁTILA LIRA
GONZAGA MaTA
JOÃO CASTELO

1 vaga(s)

ELISEU MOURA
ENIVALDO RIBEIRO

ZÉ LIMA

2 vaga(s)

INALDO LEITÃO
SANDRO MABEL

2 vaga(s)

LEONIDAS CRISTINO

WAGNER LAGO

INÁCIO ARRUDA

VANDERLEI ASSIS
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PORTAR:IA NR 079/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA
DOS DEPUTADOS I de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso II do Art. l Q do Ato da

Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE: ~

Credenciar o Senhor SBVER:INO FRANCISCO

RJ:BEIRO SOBRJ:mHO como Representante da FEDERAÇÃO NACJ:ONAL

DO FISCO ESTADUAL / FENAFISCO.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, D~ de setembro de 2003.

PORTAR:IA 080/03

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
DOS DEPUTADOS I de acordo com o Art. 259 do

Internai combinado com o inciso II do Art. 1 2

cÂMARA

Regimento

do Ato da
Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar o Senhor CARLOS ALBERTO PIO

como Representante da FEDERAÇÃO DOS SJ:NDJ:CATOS DE

SERVIDORES PÚBL:ICOS DE BRASíLIA / FSSPB.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, Oi:> de setembro de 2003.

11111



42830 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

PORTARIA Ni 081/03
O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2 do Ato da

Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:
Credenciara Senhora GISELLY SIQUEIRA

como Representante da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS

DA JUSTIÇA DO TRABALHO I ANAMATRA.
CAMARA DOS DEPUTADOS, tJ3 de setembro de 2003 .

.-....._-__..-._.~-..-..-.~~-I
Deputádo GEDDEL VIE LIXA

Primeiro-Secre ária

PORTARIA Ni 082/03
O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2

cÂMARA

Regimento

do Ato da

Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:
Credenciar a Senhora EDILBNE

VASCONCELOS DE FREITAS como Representante da ASSOCIAÇÃO DOS

SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL I ASMPF.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, O":" de setembro de 2003.
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COMISSÕES

PARECERES

PROJETO DE LEI N° 2.308-8, DE 2000

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de LEI N° 2.308-A, que "dispõe
sobre a divulgação, através da Internet,
dos dados e informações relativos a lici
tações realizadas pelos órgãos dos po
deres Executivo, Legislativo e Judiciário,
em todos os níveis da administração pú
blica, e dá outras providências".

Despacho:Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54
RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° .Todos os órgãos públicos, autarquias,

fundações, sociedades de economia mista e empre
sas públicas, em âmbitofederal , estadual e municipal,
ficam obrigados a divulgar oportunamente em suas
respectivas páginas na Internet e/ou em páginas es
pecíficas da administração federal, estadual e munici
pal destinadas exclusivamente a este fim, todos os
dados e informações relativos às licitações em anda
mento, bem como os seus respectivos resultados.

§ 1° O Poder Executivo, na regulamentação des
ta Lei, estabelecerá normas para a padronização do
conteúdo e apresentação das informações a serem
divulgadas pela Internet relativas às diversas fases do
processo de licitação.

§ 2°As informações relativas aos resultados das
licitações devem incluir, obrigatoriamente, o detalha
mento dos custos totais, por atividade ou segmento, e
unitários, relativos às obras e à provisão dos bens e
serviços objeto da licitação, e a identificação das pes
soas físicas ou jurídicas vencedoras da licitação, nes
te último caso com a especificação dos controladores
da empresa ou grupo de empresas responsável pelas
obras e/ou pelo fornecimento dos bens e serviços
correspondentes.

Art. 2° Os governos estaduais criarão uma pági
na específica na Internet para a divulgação, de acor
do com os padrões estabelecidos, das informações
relativas às licitações dos municípios com menos de
cem mil habitantes que não disponham dos recursos

técnicos e financeiros necessários para o cumpri
mento do disposto no art. 1° desta lei.

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

Câmara dos Deputados, 25 de outubro de 2000

Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmará nO 75, de 2000 (PL n° 2.308,
de 2000, na Casa de origem), que "dispõe
sobre a divulgação, através da Internet, dos
dados e informações relativos a licitações re
alizadas pelos órgãos dos poderes Executi
vo, Legislativo e Judiciário, em todos os níve
is da administração pública, e dá outras pro
vidências".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Acrescenta os arts. 3°-A e 3°-8 à Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para o fim
de determinara divulgação, através da in
ternet, dos dados e informações relativos a
licitações realizadas pelos órgãos e entida
des da Administração Pública.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

passa a vigorar acrescida dos arts. 3°-A e 3°-8, com a
seguinte redação:

"Art. 3°-A. Todos os órgãos da Admi
nistração Pública, bem como suas autarqui
as e fundações públicas, ficam obrigados a
divulgar oportunamente em suas respecti
vas páginas na internet e/ou em páginas es
pecíficasda administração federal, estadual,
distrital e municipal destinadas exclusiva
mente a este fim, todos os dados e informa~

ções relativos às licitações em andamento,
bem como os seus respectivos resultados.

§ 1° O Poder Executivo estabelecerá,
em regulamento. normas para a padroniza
ção do conteúdo e apresentação das infor
mações a serem divulgadas pela internet re
lativas às diversas fases do processo de lici
tação.

§ 2° As informações relativas aos re
sultados das licitações devem incluir, obriga
toriamente, o detalhamento dos custos tota
is, por atividade ou segmento, e unitários,
relativos às obras e à provisão dos bens e
serviços objeto da licitação, e a identificação
das pessoas físicas ou jurídicas vencedoras
da licitação, neste último caso com a especi-
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ficação dos controladores da empresa ou
grupo de empresas responsável pelas obras
e/ou pelo fornecimento dos bens e serviços
correspondentes.

§ 3° Enquanto não for aprovada a lei a
que se refere o § 1° do art. 173 da Constitui
ção Federal, o disposto no caput aplica-se
às empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista e suas subsidiárias.

Art. 3°-8. Os governos estaduais cria
rão uma página específica na internet para
a divulgação, mediante convênio, das infor
mações relativas às licitações dos Municípi
os com menos de 100.000 (cem mil) habi
tantes que não disponham dos recursos téc
nicos e financeiros necessários para o cum
primento do disposto no art. 3°-A."

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

Senado Federal12 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 287-A, DE 2003
(Da SI"' Laura Carneiro)

Dispõe sobre o crime de rejeição de
doadores de sangue resultante de precon
ceito por orientação sexual; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emenda (relator: De
putado José Eduardo Cardoso).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Este Projeto visa definir o crime de rejeição de
doadores de sangue resultante de preconceito por
orientação sexual.

Argumenta-se que tem crescido a recusa de do
adores de sangue, exclusivamente, em razão da op
ção sexual de doadores.

Compete-nos o pronunciamento quanto à cons
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e ao
mérito do Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição examinada atende aos pressu
postos de constitucionalidade relativas à competên
cia da União (art. 22 da CF), ao processo legislativo
(art. 59 da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da
CF).

Não há reparos a fazer quanto à juridicidade e à
técnica legislativa.

No mérito, consideramos benéfica a modifi
cação proposta, até mesmo para garantir a corre
ta aplicação do princípio constitucional da isono
mia.

Entretanto, do ponto de vista da redação, enten
demos que alguns ajustes devem ser feitos, para me
lhor compreensão das alterações previstas. Quanto
ao caput do art. 1°, o acréscimo da expressão "e ori
entação sexual", exigiria a retirada da conjunção "ou",
utilizada na enumeração atual, colocando-se vírgula
em seu lugar. Seria melhor, portanto, dizer como fica
a nova redação, para melhor clareza. Para esse fim,
apresentamos emenda em anexo.

Por todos esses argumentos, votamos pela

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do PL nO 287/03 e, no mérito, somos pela
sua aprovação, na forma da emenda apresentada.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2003. - Depu
tado José Eduardo Cardoso, Relator.

EMENDA ÚNICA

Dê-se ao art. 3° do Projeto de Lei n° 287, de
2003 a seguinte redação:

"Art. 3° O art. 1°, caput, da Lei nO
7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a ter
esta redação:

Art. 1° Serão punidos, na forma desta
lei, os crimes resultantes de discrimina
ção, preconceito de raça, cor, etnia, reli
gião, procedência nacional e orientação
sexual. (NR)"

Sala da Comissão, 3 de julho de 2003. - Depu
tado José Eduardo Cardoso, Relator.



11 - Voto do Rélátor

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais. relativos à competência legislativa da
União eàs atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A.matériaé de competência exclusiva do Con
gresso Nacional., sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Noque se refere àjuridicidadeda matéria, faz-se
necessária a apresentaçã9?e substitutivo a fim de ade
quar o texto doprojeto de deeret9 legislativo aos termos
da Lei n° 10.597, de 11de dezembro de 2002. Esta alte
rouo parágrafo único doart. 9° da Lei n° 9.612,de 19 de
fevereiro de 1998 para ampliar de três para dez anos a
validade.da outorga das rádios cOmunitárias.

A técnica legislativa e.~ redação empregadas pa
recem adequadas, •. conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pelaLei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada maishavendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade eboa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.778,
de 2002, nos termos do SubStitutivo em anexo.

Sala da Gomissão, .14.de ~gosto de 2003.
Deputado Wellington Roberto, Relator.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoriada Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 456, de 22 de março de 2002, que au
toriza a Associação.Comunitária e Cultural de Mirim
Doce a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodi.fusão comunitária
na cidade de Mirim Doce, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, .Comunicação e Informática,
queaprovouparecer fayoráv~l,apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

Aprova o ato que áutoriza a Asso
ciação Comul1itária e Cultural de Mirim
Doce a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Mirim Doce, Estado de Santa Catarina;
tendo parecer.da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela consti
tucionalidade., juridicidade e técnica le~

gislativ~, com.su~stitutivo (relator: DEP.
WElUNGTON ROBERTO).

Desp~cho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apr~iáção: Proposi~o sujeita à apre
ciação conclusiVa (Parecer 09/90 - CCJR)

A Comissão. de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente peJa constitucionalidade, juridicidade,
técnica h~gisJativa a, no mérito, pela aprovação, com
emenda (apresentada pelo Relator) do. Projeto de Lei
n° 287/2093, nos termos de> Parecer do.Relator, De
putado José Eduardo Cardoso. O Deputado João Pa
ulo Gomes da SilVa absteve-se de votar.

Estiverampresentes os Senhores Deputados Luiz
Eduardo Greenhalgh - Presidente, .. PatrusAnanias,
Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -. Vice-Presi
dentes, André dePaula, André Za.charow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asd~ubal Bentes, Bosco .. Costa, Darci Coelho,
Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel; IIdeu Araujo, lnaldo
Leitão, Jaime Martins, JoãoPaulo Comes da Silva, José
Divino, José.Eduardo. Cardozo, José Ivo. Sartori, Júlio
Delgado, Maurício CluinteUa Lessa, Maurício Rands,
Mendonça ... P~ado, Osmar .Serraglio,. Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Paulo Pimerlta, ProfE;lssor Luizinho,
Robson T~ma, Rubinelli,Sigmaringa SElixas, Vicente
Arruda( Vilmar R9cha,WifsonSantiago, "Vilson Santos,
Zenaldo Coutinho, Agnaldo Mllniz, Bispo. \iVanderval,
César Medeiros, C/l::onâncio §onseca, Coriolano Sa
les, C~stódio.Mattos, .Ferm'lndo de .•• Fabinho, Mauro
Benevi.de~, Paulo~fonso. eZelinda Novaes.

S~la .da C9rnissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO ·DE DECRETO LEGISLATIVO

NO. 2.718-A, DE. 2002
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação élhfôrrnática)

TVR N° 2211102
MENSAGEMN 0416/02
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11I- Parecer da Comissão Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

11J!r1



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.826-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 784/02
TVR N° 2896/02

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Cultural de Mirim
Doce a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Mirim Doce, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 456, de 22 de março de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária e Cultural de Mirim Doce a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mirim Doce, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Radiodifusão para Comunica
ções Comunitária do Sítio Areias do Mu
nicípio das Correntes - PE (ARCCSAMC)
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de
Correntes, Estado de Pernambuco ( rela
tor: DEP. PATRUS ANANIAS).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apreciação
conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.435, de 30 de julho de 2002, que au
toriza a Associação de Radiodifusão para Comunica
ções Comunitária do Sítio de Areias do Município das
Correntes - PE (ARCCSAMC) a executar, pelo prazo

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária e Cultural de Mirim
Doce a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Mirim Doce, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 456, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural de Mirim Doce a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mirim Doce, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Wellington Roberto, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 2.778/2002, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Wellington Roberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2.778, DE 2002

(MENSAGEM N° 416/2002)
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de três anos, sem direitode exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Correntes,
Estado de Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decréto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nO 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da
Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa
obstarsua tramitação nesta Casa, nosso voto é no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 2.826, de 2002, nos termos do Substitutivo
em anexo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003.
Deputado Patrus Ananias de Souza, Relator.

FlII

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 2.826, DE 2002

(MENSAGEM N° 784/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Radiodifusão para Comunicações
Comunitária do Sítio de Areiás do MuniCÍ
pio das Correntes - PE (ARCCSAMC) a
executar, pelopmzo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Correntes, Estado
de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.435, de 30 de julho de 2002, que autoriza a Associa
ção de Radiodifusão para Comunicações Comunitária
do Sítio de Areias do Município das Correntes - PE
(ARCCSAMC) a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço·de radiodifusão comu
nitária na cidade de Correntes, Estado de Pernambuco.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Cornissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Patrus Ananias de Souza, Relator.

11I - Párecer da Comissão

A Comissão .de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo na 2.826/2002, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Patrus Ananias.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo .Greenhalgh- Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia,Antônio CarlosMagalhães Neto,
Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coe
lho, Edna Macedo, ·IbrahimAbi-Ackel, IIdeu Araujo, lnaldo
Leitão, JaimeMartins, João Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo •. Cardozo, José 1\00 Sartori, Júlio
Delgado, Ma.u~ícioQuintella Lessa, .Maurício Rands,
Mendonça Prado, OSmar Serraglio, Pastor Arnarildo, Pa
ulo Magalhães, PauloPim~nta, ProfessorLuizinho, Rob
son Turna, Rubinelli,Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo
Coutinho, Agnaldo tlAuniz, Bispo Wanderval, César Me
deiros, Cleonâncíq Fonseca, Coriolano Sales, Custódio
Mattos, Fernando de Fabihho, Mauro·Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da CQmissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Radiodifusão para Comunicações
Comunitária do Sítio de Areias do Municí
pio das Correntes - PE (ARCCSAMC) a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Correntes,
Estado de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
1.435, de 30 de julho de 2002, que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão para Comunicações Comunitá
ria do Sítio de Areias do Município das Correntes
PE (ARCCSAMC) a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Correntes, Estado de Per
nambuco.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.831-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 822/02
TVR N° 2969/02

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária dos Moradores das
QNM 18 a 26 de Ceilândia Norte - DF a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Cei
lândia, Distrito Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (relator: DEP. MANATO).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva (Parecer 09/90
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de auto
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria
n° 1615, de 15 de agosto de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária dos Moradores das QNM 18 a 26 de
Ceilândia Norte - DF a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 00

mun~áriana cidade de Ceilândia, Distrito Federal.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Consmuição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.831,
de 2002, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2003. 
Deputado Manato, Relator.

---,-'--- --_._-~---------~------_.,..,._------------------,--------.-'- -----...,-------_._.'---,.'.-'-.



Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária dos Moradores das
QNM 18 a 26 de Ceilândia Norte - DF a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço. de. radio
difusão comunitária na cidade de Ceilân
dia, Distrito Federal.

O Congresso NaCional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1615, de 15 de agosto de 2002, que autoriza a Asso
ciação .comunitária dos M9radores das QNM 18 a 26
de Ceilândia Norte - DFa executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade~serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Ceilândia, Distrito Fe
deral.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1OO-A,. DE 2()03

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.)

Aprova o ato que outorga permissão
à Real Radiodifusão ltda.para explorar
serviço de radiodifusão sonora ern fre
qüênciarnódulada,na cidade de Rio das
Ostras, Estado do Rio dê Janeiro; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona
lidade, .juridicid~de e técnica legislativa
(relator: DEP.JÚLlO DELGADO).

Despacho: À .. Comissão de Constitui
ção eJUstiça e de Redação (Art. 54, RICO)

ApreciaÇãQ: Proposição Sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de RedáÇão

1- Relatório

Trata-se de ProjetO de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciêrlcia e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.575, de 8deagostode 2002, que
outorga permissão à He~1 Radiodifusão Ltda.,. para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

Aprova o ~to. que autoriza a Associ
aç~o Comunitária dos .Moradores das
QNM 18 a 26 de Ceilândia Norte - DF a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de E!xclusividade, serviço de radio
difusão. comunitária na cidade de Ceilân
dia, Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovadoo ato constante da Portaria n°

1615, de 15 de a{J()Sto de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária dos .Moradores das QNM 18 a 26 de
CeilândiaNorte -DFa executar, peloPrazo de dez anos,
sem direitode exclu~ividade,serviço de radiOdifusão co
munitária na cidade de Ceilândia, Distrito Federal.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua public*çã(j.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2003. 
Deputado Manato, Relator.

lU ..... Parecer da Comissão

A Comissão.. de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com sl.!bstitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 2.831/2002, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Manato.

Estiveram presentesos Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes .eJuíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, .. Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edl)a Mac~do, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leit€io,4aime Martins, João Paulo Go
mes da Silva,Jo~éDivino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sart()ri, 4úH9 Delgado, Maurício Quintella
Lessa~ Maurício~ands, .Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor~matildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Flr9fes~or Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
H, SigmaringaSeiX!5ls, \/icenteArruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago;vvilson.Santos, ... Zenaldo Coutinho,
Agnaldo MuniJ!.,~i~po\'Vanderval, César Medeiros,
Cleonâncio F(jnseca, Cpriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro· Benevides, Paulo
Afonso e ZelindaNovaes.

Sala dàc;0rniSsã(j, 28deagosto de 2003. - De
putado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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qüência modulada, na cidade de Rio das Ostras,
Estado do Rio de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência .e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não con
traria preceitos ou princípios da Constituição em vi
gor' nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 100, de
2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Delgado, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 100/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Júlio Delgado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 474-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora de Fran
ca Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Franca, Estado de São Paulo; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. JAIME MARTINS).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 11 de outubro de 2000, que renova, por
dez anos anos, a partir de 1° de maio de 1994, a con
cessão outorgada à Rádio Difusora de Franca Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Franca, Estado de São Paulo.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°4E:12~A, DE 2003

(Da Comis~ão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Comunitária de Frei Ino
cêncio a. executar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Frei Inocêncio, Estado
de Minas Gerais; tendo parecer da Co
missão de •• Constituição e JUstiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica. le9islativa (..elator: DEP.
ASDRUBAL BENTES).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do PareceI" da Comissão· de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Em conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de
Frei Inocêncio a executar, sem direito de exclusivida
de, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Frei Inocêncio, Estado de
Minas Gerais.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 474/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas,· conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas· pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001-

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 474, de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003.
Deputado Jaime Martins, Relator.
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De competência conclusiva das comissões, o Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre- Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go-
que aprovouparecerfavorável, apresentando o Proje- mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
to de Decreto Legislativo em epígrafe. José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella

É o relatório. Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, RobsonTuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago,. Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduárdo Greenhalgh, Presidente.
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Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social de Juara - MT a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Juara, Estado de Mato Grosso; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 484-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

11 - Voto do Relator

o processo em epígrafe encontra-se de acordo
com a prática legal e documental atinente à autoriza
ção para realizar serviço de radiodifusão comunitária,
regulamentada pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro
de 1998, especialmente noque se refere aos artigos
220 e 223 da Constituição Federal, não havendo, por
tanto, óbice que vulnere a sua juridicidade e legalida
de, estando, também, atendidaa boa técnica legislati
va, de acordo com o que estabelece a Lei Comple
mentar n° 95, de 1998, e alterações propostas pela
Lei Complementar n° 107, de 2001.

Cabe observar que o prazo de outorga para exe
cução do serviço de radiodifusão comunitária foi ex
pedido, no ato de autorização do Poder Executivo,
como sendo de três anos mas, o mesmo, foi retificado
para dez anos pelo presente Projeto de Decreto Le
gislativo, tendo em vista o disposto na Lei nOlO.597,
de 11 de dezembro de 2002.

Por isso, o nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa, motivos pe
los quais somos pela aprovação do Projeto de Decre
to Legislativo n° 4132, de 2003.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. 
Deputado Asdrubal Bentes, Relator.
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A matéria foi analisada, primeiramente, pela Co- Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
do Relator, o Deputado Iris Simões. Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,

É o relatório. Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 482/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Asdrubal Bentes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício auintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo

Publicação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projetode Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 2.294, de 31 de outubro de 2002, auto
riza a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cul
tural e Social de Juara - MT a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Juara, Estado de
Mato Grosso.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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II - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncieace~cada constitucionalidade,ju
ridicidadee técnica legislativa da proposição em
análise.

A pr<>posição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União. e às atribuições .. do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo oihstrumento .• adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma·
is, podemos. constatar que o projeto em exame não
contraria pre~eitos ou princípips da Constituição em
vigor, nada havend<>, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa. e a redação empregadas
parecem adequadéls, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidéls pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Istqposto, nada mais havendo que possa obstar
sua trarrJitação nestaCasa, nosso voto é no sentido
da con~titucionalidade,juricticidade e boa técnica le
gislativa do Projeto deDecreto Legislativo n° 484, de
2003.

Sala da Comissão, 12de agosto de 2003.- Depu
tado Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

111 - Parecer da COMissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela· constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 484/2003, nos termosdo Parecer do Relator, De
putado Antônio Carlos Magalhães Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Gr~enhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio.Carlos .Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Ant<>nio Cruz, Asdrubal. Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna M9cedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão,·Jélime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Mauríci<> Rands, Mendonça Prado, Osmar

flIl

Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho,·Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago,.Wilson Santos, Zenaldo. Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, •. César Medeiros,
CleonâncioFonseca, Coriolan(). Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala daComissâ0' 28de agosto de 2003. - De
putad<> Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO
N° 486-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação COMunitária de Santo Amaro 
ACSA a ex~c~tar,sem.direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Santo Amaro do Mara
nhão, Estado do Maranhão; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação pêla. constituc.ionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: DEP. ANDRÉ ZACHAROW).

Despacho:. À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: ... Proposição sujeita à
apreciação conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação do Parecer da COMissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

1- Relatório

Trata-sede Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática,que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 2.420, de 21 de novembro de 2002,
que autoriza a Associa.ção Comunitária de Santo
Amaro - ACSA a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade.deSantoAmaro do Maranhão,
Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia,. Comunicação e Informática,
que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 487-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Camponovense de
Radiodifusão a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Campo Novo
do Parecis, Estado do Mato Grosso; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. ANDRÉ DE PAULA).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 2.433, de 21 de novembro de 2002,
que autoriza a Associação Comunitária Campono
vense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Campo Novo do Pare
cis, Estado do Mato Grosso, retificando o prazo origi
nai de três para dez anos, em vista do que dispõe a
Lei na 10597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 486, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado André Zacharow, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 486/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado André Zacharow.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh- Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
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11 - Voto do Relator Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e·Justiça. e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Artística e Cultural
de Tonantins a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tonantins,
Estado do Amazonas; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e.técnica legislativa (relator: DEP.
ALEXANDRE CARDOSO).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciaçãoconclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1634, de 21 de agosto de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Artfstica e Cultu
ral de Tonantins a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifüsão comunitária na cidade
de Tonantins, Estado do Amazonas, retificando o pra
zo original de três para dez anos, em vista do que dis
põe a Lei nO 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo,.emahado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, .. Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativoel11 epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 492-A,DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n0487/2003,nostermos do Parecer do Relator, De
putado André de Paula.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio· Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edria Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, JaimeMartins, João Paulo Gomes
da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintel/a Lessa, Maurí
cio Rands, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor
Luizinho, Robson Tuma, RubineJli, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, ViIJnar Rocha, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Bispo Wan
derval, César Medeiros, Cleonâncio Fonseca, Coriola
no Sales, Custódio Mattos, Fernando de Fabinho, Mau
ro Benevides, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de a.gosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,Presidente.

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A. proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais .relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

A técnica legislativa e.a redação empregadas pa
recem adequadas,. conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidaspela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 487, de 2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado André de Paula, Relator.

1111
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A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 492, de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 49212003, nos termos do parecer do Relator, De
putado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.863-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Jornal da Cidade
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. NICIAS RIBEIRO).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 15 de setembro de 2000, que renova, por
dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a con
cessão outorgada à Rádio Jornal da Cidade Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca daconstitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atendeaos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 13 de outubro.de 2000, que renova, por
dez anos, a partir de 1° de novembrode 1993, a con
cessão outorgada à Rádio Clube de Marília Ltda.,
para explorar, sem direito deex:clusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média , na cidade de
Marília, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeirament~,. no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, C()municação e Informática,
que aprovouparecerfavorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

Aprova0 ato que renova a conces
são outórgada ã Rádio Clube de Marília
LIda. pata explórar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Marília, Estado dê São Paulo; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redaçãó pela constitucionalida
de, juriÇlicidacle e técnica legislativa (rela
tor: DEP. SARNEY FILHO).

Despacho: .A Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: .Proposição sujeita à apre
ciação conclUsiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação dó. Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.863/2003, nos terrnosdo Parecer do Relator, De
putado Nicias Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa

trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Fros
sard - Vice-Presidentes, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto,. Antonio Cruz, AsdrUbal Bentes, Bos
co Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, João Paulo. Gomes da Silva, José Divino, José
Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, Júlio Delgado,
Maurício QUintella Lessa, Maurício Rands, Men
donça Prado, Osmar Serragli6, Pastor. Amarildo,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizi
nho, Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas,
Vicénte Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz,
BispoWanderval, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fer
nando de·Fabinho, Mauro Benevides, Paulo Afonso
e Zelinda Novaes.

Salada Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
art. 109 do Regimento Interno. N° 2.866-A, DE 2003

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
is, podemos constatar que o projeto em exame.não Comunicação e Informãtica)
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante àsua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, .conformando-se perfeitamente
às normal:> estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nadamais havendo que possa obstar
sua tramit~ção nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativado Projeto de Decreto Legislativo n° 2.863,
de 2003.

Salada Comissão, 1 de agosto de 2003. 
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

I1I1mI



Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Comunitária Estação de
Franco da Rocha a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Franco da Rocha, Estado
São Paulo; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (rela
tor: DEP. PATRUS ANANIAS).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)
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A matéria é de competência exclusiva do Con- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- N° 2.912-A, DE 2003
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
art. 109 do Regimento Interno. Comunicação e Informática)

Obedecidos os requisitos constitucionais forma-
is, podemos constatar que·o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidadee boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.866,
de 2003.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2003. 
Deputado Sarney Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.866/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Sarney Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wílson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 481, de 22 de agosto de 2001 , que au
toriza a Associação Cultural Comunitária Estação de
Franco da Rocha a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Franco da Rocha, Estado
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais .formais relativos à competência legislativa da
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União e às atribuições do Congresso Nacional, nos 11I - Parecer da Comissão
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-

A matéria é de competência exclusiva do Con- dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- unanimemente pelá constitucionalidade, juridicidade
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
art. 109 do Regimento Interno. Decreto Legislativo n° 2.91212003, nos termos do Pa-

No que se refere àjuridicidade da matéria, recer do.Relator, Deputado Patrus Ananias.
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a Estiveram presentes os Senhores Deputados:
fim de adequar o texto.do projeto de decreto legislati- Luiz Eduardo Greenhalgh ... Presidente, Patrus
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard _
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Lei nO 9.612, de 19 de fevere.iro de 1998 para ampliar Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
de trêspara dez anos a validade da outorga das rádi- Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
os comunitárias. Darci Coelho, Edna Macedo,lbrahim Abi-Ackel, IIdeu

A técnica legislativa e a redação empregadas Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go-
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n° Jose Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, Lessa, Maurício Rands,· Mendonça· Prado, Osmar
de 2001. Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo

Isto posto, nada mais havendo que possa Pimenta, ProfessorLuizinho, Robson Tuma, Rubinel-
obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto e no li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda,. Vilmar Rocha,
sentido da constitucionalidade, juridicídade e boa Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
tecnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati- Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
vo n° 2.912, de 2003, nos termos do Substitutivo Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Cu~tódio Mat-
em anexo. tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Afonso e Zelinda Novaes.
Deputádo Patrus Ananias de Souza, Relator. Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. -

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 2.912, DE 2003

(MENSAGEM N° 1.451/2001)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Comunitária Estação de
Franco da Rocha a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Franco da Rocha, Estado de
São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

481, de 22 de agosto de 2001, que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitária Estação de Franco da Ro
cha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Franco da Rocha, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Patrus Ananias de Souza, Relator.
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PROJETO OEDECRETO LEGISLATIVO
N° 2.945~A, DE 2003

(Da Comissão de Ciênciae Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2036/02
MENSAGEM N° 299/02

Aprova0 ato· que autoriza a Associa
ção Comunitária Educativa .e Cultural Rá
dio Sucesso FM de Mário Campos a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, .serviço de radiodifusão
comunitária na •.cidade de Mário Campos,
Estadode Minas Gerais; tendo parecer da
Comissão de Constituição. e .Justiça e de
Redação •. pela ..•constitucionalidade, juridici
dada e técnica.1E!gislativa, com substitutivo
(relator:D~P.NICIASRI~EIRO).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e deRedação (Art. 54)

Apreciação: ..Proposição sujeita à
apreciação conclusiva (Parecer 09/90
CCJR)
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Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 143, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Educativa e Cultu
ral Rádio Sucesso FM de Mário Campos a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Má
rio Campos, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina oRegimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria, faz-se
necessária a apresentação de substitutivo a fim de ade
quar o texto do projeto de decreto legislativo aos termos
da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002. Esta a~e

rou o parágrafo único do art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998 para ampliar de três para dez anos a
validade da outorga das rádios comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.945,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2003. 
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2.945, DE 2003

(MENSAGEM N° 299/2002)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Educativa e Cultural
Rádio Sucesso FM de Mário Campos a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Mário
Campos, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

143, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Educativa e Cultural Rádio Su
cesso FM de Mário Campos a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Mário Campos,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2003. 
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 2.945/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Nicias Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes
da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella Lessa, Maurí
cio Rands, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor
Luizinho, Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Bispo Wan
derval, César Medeiros, Cleonâncio Fonseca, Coriola
no Sales, Custódio Mattos, Fernando de Fabinho, Mau
ro Benevides, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



Aprova o ato que renova a permis
são outc>rgada à .. Rádio Atlântida FM de
Blumenau Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dOlada, na cidade de Blumenau, Estado
de SÇinta Catarina; tendo pare~er.da Co
miss~o de .Col1stituição .....~ .Ju~tiça e de
Redação pela. constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
NICIAS RIBEIRO}.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A matéria é de competência exclusiva do Con-
N° 2.950-A, DE 2003 gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
Comunicação e Informática) art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemosconstatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípi()s da Constituição em
vigor, nada havendQ, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se. perfeitamente
às normas estabele~idas pela •• Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso .yot9 é no sentido
da constitucion~lidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.950,
de 2003.

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2003. 
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologià, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n0691 ,de.14 de novembro de 2001, que
renova, a partir de 25 de fevereiro de 1996, a permis
são outorgada à Rádio Atlântida FM de Blumenau
Ltda. para explorar, pelp pràzo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, ~erviço çfe radiodifuSão sonora
em. freqüência .. moduladl:l' na ciçfade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo em~l1açfo ?opoder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente., no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, C()municação .~. Informática,
que aprovou parecerfavorável,apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos.Deputados (art 32, IH, a),cumpre.que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade,. juridicidade e
técnica legislativa daproposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos .à.competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos çfo art. 223 çfa nossa Lei Maior.
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111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pelaconstitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa doProjeto de Decreto Legislativo
n° 2.950/2003, nosterrnosdo Parecer do Relator, De
putado Nicias Ribeiro.

Estiverampresentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgaçfo, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands,. Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, ProfessorLuiLTinho, Robson luma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixa~, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wançferval, .César Medeiros,
Cleonâncio Fonsecl:l' Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz. Eduardo Greenhalgh, Presidente.



Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Moradores, Mini e
Pequenos Produtores Rurais dos Povoa
dos Baião, Malhadinha, Poço Salgado e
Campo Comprido - ACB a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Boca da Mata, Esta
do de Alagoas.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 2.951, DE 2003

(MENSAGEM N° 323/2002)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

400, de 19 de março de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Moradores, Mini e Pequenos Pro
dutores Rurais dos Povoados Baião, Malhadinha,
Poço Salgado e Campo Comprido - ACB a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Boca da Mata, Estado de Alagoas.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003.
Deputado Rubinelli, Relator.

1- Relatório

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Moradores, Mini e
Pequenos Produtores Rurais dos Povoa
dos Baião, Malhadinha, Poço Salgado e
Campo Comprido - ACB a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Boca da Mata, Esta
do de Alagoas.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 400, de 19 de março de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária de Moradores, Mini
e Pequenos Produtores Rurais dos Povoados Baião,
Malhadinha, Poço Salgado e Campo Comprido 
ACe a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Boca da Mata, Estado de Alagoas.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A matéria é de competência exclusiva do Con-
N° 2.951-A, DE 2003 gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
Comunicação e Informática) art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei na 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da
Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
são adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95,
de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de
2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.951,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003.
Deputado Rubinelli, Relator.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 2.951/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Rubinelli.

Estiverampresentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coe
lho, Edna Macedo, Ibrahim Abi"Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João.Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, Júfio
Delgado, Maurício Quintella Lessa, Maurício Rands,
Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Pa
ulo Magalhães, P~ulo Pimenta, Professor Luizinho, Rob
son Tuma, Rubinelli, SigmaringaSeixas, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo
Coutinho, Agnaldo Mung, Bispo Wanderval, César Me
deiros, Cléonâncio fonseca~Coriolano Sales, Custódio
Mattos, Femando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaés.

Sala da Comissão, 28 deagosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Moradores, Mini e Pe
quenos ProdLrtores Rurais dos Povoados
Baião, Malhadinha, Poço Salgado e Campo
Comprido - ACB a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Boca·da Mata, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

400, de 19 de março de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Moradores, Mini e Pequenos Pro
dutores Rurais dos Povoados Baião, .Malhadinha,
Poço Salgado e Campo Comprido - ACB a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Boca da Mata, Estado de Alagoas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissi,'lo, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Til' I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.990-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2294/02
MENSAGEM N° 430/02

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cidade de Radiodifu
são a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Campos Gerais, Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, com substitutivo (relator: DEP.
ANDRÉ DE PAULA).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva (Parecer 09/90
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 445, de 22 de março de 2002, que autoriza
a Associação Comunitária Cidade de Radiodifusão a
executar, pelo prazode três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Campos Gerais, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável ,apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.
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A proposição atende aos requisitos constitucio- 11I - Parecer da Comissão
nais formais relativos à competência legislativa da
União eàs atribuições do Congresso Nacional, nos A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

A matéria é de competência exclusiva do Con- unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o Decreto Legislativo n° 2.990/2003, nos termos do Pa-
art. 109 do Regimento Interno. recer do Relator, Deputado André de Paula.

No que se refere à juridicidade da matéria, Estiveram presentes os Senhores Deputados:
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati~ Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhãe~
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
de três para dez anos a validade da outorga das rádi- Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
os comunitárias. Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go-

A técnica legislativa e a redação empregadas mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintell~
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n° Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, S~rraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
de 2001. Pimenta, Professor Luizinho, Robson luma, Rubinel-

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.990, Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat-
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo. tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides Paulo

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. _ Afonso e Zelinda Novaes. '
Deputado Andre de Paula, Relator. Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. -

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 2.990, DE 2003

(MENSAGEM N° 430/2002)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Cidade de Radiodifu
são a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Campos Gerais, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

445, de 22 de março de 2002, que autoriza aAssocia
ção Comunitária Cidade de Radiodifusão a executar
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade'
serviço de radiodifusão comunitária na cidade d~
Campos Gerais, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado André de Paula, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Cidade de Radiodi
fusão a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Campos Gerais, Estado de Mi
nas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

445, de 22 de março de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Cidade de Radiodifusão a executar
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade:
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campos Gerais, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.011-A, DE 2003

(Da Comissão de CIência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova0 ato. que autoriza •a Associa
ção Comunitária de Comunicação do Jar
dim Amarante- RN a executar, .pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão.cOmunitária na ci
dade de São Gonçalo do Amarante, Estado
do Rio Grande do Norte.

Despacho: À· Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva (Parecer 09/90
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoriada Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicaçãoe Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 646, de 26 de abril de 2002, que auto
riza a Associação Comunitária de Comunicação do
Jardim Amarante - RN a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de São Gonçalo do Ama
rante, Estado do Rio Grande do Norte.

De competência cônclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

Til I

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se. refere à juridicidade da. matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos· da Lei nO 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os com'unitárias.

Atecnicalegislativae a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa
obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 3.011, de 2003, nos termos do Substitutivo
em anexo.

Sala da Comissão, 12 de .. agosto de 2003.
Deputado Patrus Ananias de Souza, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.011, DE 2003

(MENSAGEM N° 469/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação do Jar
dim Amarante - RN a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de. radiodifusão comunitária na ci
dade de São· Gonçaló do Amarante, Estado
do Rio Grande do Norte.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 646, de 26 de abril de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação do Jardim Ama
rante - RN a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de São Gonçalo do Amarante,
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Patrus Ananias de Souza, Relator.



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação do Jar
dim Amarante - RN a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de São Gonçalo do Amarante, Esta
do do Rio Grande do Norte.
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11I- Parecer da Comissão PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re- N° 3.016-A, DE 2003
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade Comunicação e Informática)
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de Aprova o ato que autoriza a Funda-
Decreto Legislativo n° 3.011/2003, nos termos do Pa- ção da Integração Cultural Vianense a
recer do Relator, Deputado Patrus Ananias. executar, pelo prazo de três anos, sem di-

Estiveram presentes os Senhores Deputados; reito de exclusividade, serviço de radio-
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus difusão comunitária na cidade de Viana,

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard - Estado do Maranhão; tendo parecer da
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow, Comissão de Constituição e Justiça e de
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Redação pela constitucionalidade, juridi-
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, cidade e técnica legislativa, com substi-
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu tutivo (relator: DEP. VICENTE ARRUDA).
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go- Despacho: À Comissão de Constituição
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo, e Justiça ede Redação (Art. 54)
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel- Publicação do Parecer da Comissão de Consti-
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, tuição e Justiça e de Redação
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, I _ Relatório
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat- Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
Afonso e Zelinda Novaes. nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. _ re a Portaria n° 559, de 16 de abril de 2002, que auto-
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente. riza a Fundação da Integração Cultural Vianense a

executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Viana, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, de autoria do eminen
te Deputado Gerson Gabrielli, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

646, de 26 de abril de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação do Jardim Amaran
te - RN a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado
do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.



Aprova o ato que autoriza a Funda
ção da. Integração Cultural Vianense a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Viana,
Estado do Maranhão.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

559, de 16 de abril de 2002, que autoriza a Fundação
da Integração Cultural Vianense a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Viana,
Estado do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.016/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa

trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Fros
sard - Vice-Presidentes, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bos
co Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José
Eduardo Cardozo, José IvoSartori, Júlio Delgado,
Maurício Quintella tessa, Maurício Rands, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizi
nho, Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz,
Bispo Wanderval, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fer
nando de Fabinho, Mauro BenevideS, Paulo Afonso
e Zelinda. Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.016, DE 2003

(MENSAGEM N° 455/2002)

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção da Integração Cultural Vianense a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Viana,
Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
559, de 16 de abril de 2002, que autoriza a Fundação
da Integração Cultural Vianense a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Viana,
Estado do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. 
Deputado Vicente Arruda, Relator.
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A matéria é de competência exclusiva do Con- 111- Parecer da Comissão
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa
obstar sua tramitação nesta Casa, nosso Voto é no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 3.016, de 2003, nos termos do Substitutivo
em anexo.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. 
Deputado Vicente Arruda, Relator.

I1IlI



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.031/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa

trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Fros
sard - Vice-Presidentes, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bos
co Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José
Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, Júlio Delgado,
Maurício Quintella Lessa, Maurício Rands, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizi
nho, Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz,
Bispo Wanderval, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fer
nando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo Afonso
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema de Radiodifusão Ribas
do Rio Pardo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Bataguassu, Estado de
Mato Grosso do Sul; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
ZENALDO COUTINHO).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata de Projeto de Decreto Legislativo, de auto
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere o
Decreto n° 04, de junho de 2002, que outorga con
cessão ao Sistema de Radiodifusão Ribas do Pardo
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Bataguassu, Estado da
Mato Grosso do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A matéria é de competência exclusiva do Con-
W 3.031-A, DE 2003 gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
Comunicação e Informática) art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar n tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.031,
de 2003.

Sala de Comissão, 8 de agosto de 2003. 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

"---~- -~~-----~----_..~-_.,.-......--,-------._-._._._----_.. -..__ ..._- -_._----~-.- -- ------ -----"------



Aprova () ato que autoriza a Rádio
Comunitária de Santo Antônio do Desco
berto FM 8. executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado
de Goiás.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.033, DE 2003

(MENSAGEM N° 469/2002)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

nO 654, de 26 de abril de 2002, que autoriza a Rá
dio Comunitária de Santo Antônio do Descoberto
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Santo Antônio do Descoberto,
Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária de Santo Antônio do Desco
berto Fnn a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de ~adiodifusãocomunitária na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado
de Goiás; tendo parecer da Comissão de
Constituição ... e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnic~legislati~a, comsubstitutivo (rela
tor: Deputadoh..aldo Leitão).

(À Comissã() de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato à que se refe
re a Portaria nO 654, de 26de abril dé2002, que auto
riza a Rádio Comunitária de Santo Antônio do Desco
berto FM a executar, pelo prazo de três anos,sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Santo Antônio do Descoberto,
Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrâfé.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

ConfOrme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
N° 3.033-A, DE 2003 termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

(Da ComisSão de Ciência e Tecnologia, A matéria é de competência exclusiva do Con-
Comunicação E Informática) gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

TVR N° 2.380/2002 tivo o instrumento adeguado, conforme preceitua o
MSC N°469/2002 art. 109 do Regimento Interno.

No que. se refere .•~. juri?icidade da rJ1a!éria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar otexto do projeto de decreto legislati
vo aostermos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de.19de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A. técnica legislativa e.a redação empregadas
parecem adequadas, conformando"se perfeitamente
às normas.estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementarn° 107,
de 2001.

Isto posto, nada maishavendo que possa obstar
sua tramitação nesta.Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa.·do Projeto. de Decreto Legislativo n° 3.033,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão; 29 de abril de 2003. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator

l'lJlIITl
1··.IIIllIl, I
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.033/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa

trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Fros
sard - Vice-Presidentes, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes,
Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José
Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, Júlio Delgado,
Maurício Quinte!la Lessa, Maurício Rands, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizi
nho, Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz,
Bispo Wanderval, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fer
nando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo Afon
so e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalghn Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária de Santo Antônio do Desco
berto FM a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado
de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

654, de 26 de abril de 2002 que autoriza a Rádio Co
munitária de Santo Antônio do Descoberto FM a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.070-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.516/2002

MSC N° 633/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Mata da Corda Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Patos de Minas, Estado de Minas Ge
rais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 915, de 5 de junho de 2002, que outor
ga permissão à Mata da Corda Comunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Patos de Minas,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto L~gisla

tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem. adequadas, conformando~se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nacla mais .havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.070, de 2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto,

Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordiná.ria realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.070/2003, nos termos doParecer do Relator, De
putado Antônio Carlos Magalhães Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacha
row, Antônio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Antônio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco
Costa, Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
fins João Paulo Comes da Silva, José Divino, José
Ed~ardo Cardozo, José Iyo Sartori, Júlio Delgado,
Maurício Quintella Lessa, Maurício Rands, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizi
nho, Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Zehaldo Coutinho, Agnaldo Muniz,
Bispo Wanderval, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fer
nando ele Fabinho, MauroBehevides, Paulo Afonso
e ZelindaNovaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz·Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.071-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.518/2002

MSC N° 634/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Cultural "Raul Bopp" a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Tupanciretã, Estado do
Rio Grande do Sul; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação,pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com substitutivo
(Relator: Deputado Mendonça Prado).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 836, de 24 de maio de 2002, que autori
za a Associação Cultural "Raul Bopp" a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Tupan
ciretã, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
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União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo única do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.071,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Mendonça Prado, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.071, DE 2003

(MENSAGEM N° 634/2002)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural "Raul Bopp" a executar,
sem direita de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Tupanciretã, Estado do Rio Grande do
Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

836, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Cultural "Raul BopP" a. executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreta legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Mendonça Prado, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.071/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Mendonça Prado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, lbrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Cultural "Raul Bopp" a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Tupan
ciretã, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

836, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Cultural "Raul Bopp" a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Ibipeba a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Ibipeba, Estado da Bahia.

SUBSTITUTIVO AO PflOJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.072, DE 2003

(MENSAGEM N° 634/2002)

Isto posto, nada mais havendO que possa obstar
sua tramitaç~o nesta.Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.072,
de 2003, nos termos cio Substitutivo em anexo.

Sala da Comk'>são; 14 de agosto de 2003. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

837, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Ibipeba a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na Cidade de Ibipeba, Estado
da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

I - Relatório

Aprova () ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Ibipeba a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ibipeba, Estado
da Bahia;. tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela c()n~titucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (rela
tor: Deputado Mendes Ribeiro Filho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe~

re a Portaria n° 837, de 24 de maio de 2002. que auto
riza a Associação Comunitária de Ibipeba aexecutar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibi
peba, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32,111, a). cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca daconstitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A proposição atende aos requisitos constitucio-
N° 3.072-A DE 2003 nais formais relativos á competência legislativa da

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
Comunicação E Informática)' termos do ar!. 223 da nossa Lei Maior.

TVR N° 2519/2002 A matéria é decompetência exclusiva do Con-
MSC N0 S34/2002 gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla

tiyo o. instrumento adequ~do, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere ã juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11de dezembro
de 2002. Esta alterou o par~grafo único do art. f1' da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereirode .199B para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

Atécnica.legislativaea redl;tção empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas· pela Lei. Complementar n°
95. de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

1111
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo,
do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.072/2003,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa
trus Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise
Frossard - Vice-Presidentes, André de Paula,
André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo,
Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes
da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quin
tella Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Maga
lhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho, Rob
son Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Bispo
Wanderval, César Medeiros, Cleonâncio Fonse
ca, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fernando
de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo Afonso e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Ibipeba a execu
tar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Ibipeba, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

837, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Ibipeba a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Ibipeba, Estado
da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.0S3-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.532/2002
MSC N° 634/2002

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Urbano de
Tarrafas -Ceará - ASDUT a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tarrafas,
Estado do Ceará; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (Relator: Deputado Jaime
Martins}.(À Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54, RICO))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria n° 850, de 24 de maio de 2002, que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Urbano
de Tarrafas - Ceará - ASDUT a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tarrafas,
Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões,
o ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi
apreciado, primeiramente, no mérito, pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprovou parecer favorável, apre
sentando o projeto de decreto legislativo em epí
grafe.

É o relatório.
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11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gressoNacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos avalidade da outorga das rá
dios comunitárias.

A técnica ISflislativa .ea redação empregadas
parecem adequadas, conformandocse perfeitamente
às norlnas estabelecidas pela Lei Complementar
n° 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Istú pústo, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.083,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

SUBSTITUTIVO·AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.083, DE 2003
(MENSAGEM N° 634/2002)

Aprova o ato qU$ autoriza a Asso
ciaçãode Desenvolvimento Urbano de
Tarrâfas - Ceará - ASDUT a executar,
pelo prazo de dezanbs, sem direito de
exclusividade, serViço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tarrafas, Esta
do do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria

n° 850, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Urbano de Tarrafas -

íl~llr r

Ceará - ASDUT a executar, pelo prazo de dez anos
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusã~
comunitária na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçã?, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unammemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.083/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Jaime Martins.

. Estiveram presentes os Senhores Deputados
LUIZ Eduardo Greenhalgh - Presidente Patrus
Ananias, Eduardo Paes e. Juíza Denise Fr~ssard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhãe~
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes Bosco Costa
Darci Coelho, EdnaMacedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIde~
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Co
mes da Silva, JbséDivino, Júsé Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartoti, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado Osmar
S~rraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhã~s, Paulo
PImenta, ProfessorLuizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda Vilmar Rocha
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zehaldo Coutinho'
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros'
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat~
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Nbvaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Lui% Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.083, DE 2003

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação d$ Desenvolvimento Urbano de
Tarrafas - C..e.. a.rá - ASDU.Ta. executar

. . ,.' ': : :. .. ,
pelo prazQ de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de larrafas, Esta
do do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 850, de 24 de.m~io de 2002, que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Urbano de Tarrafas-



Aprova o ato que outorga conces
são à Rede Sol de Comunicações ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Trairi,
Estado do Ceará; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Depu
tado Inaldo Leitão).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do

I - Relatório

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação. Comunitária de Comunicação Soci
al a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
São João da Lagoa, Estado de Minas Ge
rais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Darci Coelho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO).)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.085-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.534/2002
MSC N° 634/2002

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo
nO 3.085, de 2003, aprovando o ato constante da Por
taria nO 949, de 7 de junho de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação Social a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cida
de de São João da Lagoa, Estado de Minas Gerais.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111, do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, nosso
voto é por sua aprovação.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Darci Coelho, Relator.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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Ceará - ASDUT a executar, pelo prazo de dez anos, 11I - Parecer da Comissão
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
comunitária na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará. dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
data de sua publicação. e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. - n° 3.085/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente. Deputado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go"
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.086-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.536/2002
MSC N° 641/2002



PROJETO DE ·DECRETO LEGISLATIVO
W3.094-A, DE 2003

(Da Comi.ssão de.CiênciaeTecnologia,
Comunjca~ão. e Informática)

TVRN°2..549/2002
MSCN°646/2002

Aproya o at~ <Jue outorga permissão
à Rádio nês .• Climas. Uda., para explorar
serviço deradi<?difusão.•••. sonora em fre
qüência modulada,na ci~ade de Paraipa
ba, Estad~. do Ceará; •t~ndo parecer da
Comissão ~eConstituiçãoeJustiçae de
Redação, Pela constitucionalidade, juridi
cidade .. e técnic:al~gisJativa (Relator:
Deputado Paulo Magalhães).

(À Comissão de Gon~tituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, ql,..le aprova o ato a que se refe
re a Portaria 1'10 1.063, de 26 de junho de 2002, que
outorga permissão à Rádio Três Climas Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-

11 - Voto do Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, lU, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

Aproposiçãoaténde aos requisitos constitucio
nais formais relativos àcompetência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A m~téria éde competên~iaexclusiva doCon
gresso Nacion~l, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo oiostrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

ObedéCidos os requisitos.constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não con
traria preceitoS ou príncipios da Constituição em vi
gor,pada hav~n~o, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade·material

A .técnica léglslativt:l e a redação. empregadas
pare~em. adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar 1'10 95,
de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107, de
2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação. nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.086,
de 2003.

Sala da Comissão, 14de abril de 2003. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.
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Decreto de 15 de julho de 2002, que outorga conces- n° 3.086/2003, nos termos do Parecer do Relator,
são à Rede Sol de Comunicações Ltda., para explo- Deputado Inaldo Leitão.
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi· Estiveram presentes os Senhores Deputados:
dade, serviço de radiodífusão sonora em onda média Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
na cidade de Trairi, Estado do Ceará. Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -

De competência conclUsiva das comissões, o Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
ato normativo, emanado doP~der Executivo, foi apre- Antonio C~rlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
ciado, .. primeiramente, no mérito, pela Comissão de Neto, Antonio.Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco. Costa,
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Darci Coelho, Edmi Macedo,.lbrahim AbicAckel, IIdeu
que aprovou parecer favorável~ ap.resentando o Proje- Araujo, .Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go-
to de Decreto Legislativo em epígrafe. mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,

É o relatório. José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
[essa, Maurício Rands, Mendonçaprado, O$mar Ser
raglio, PastorAmarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pi
menta, Professor Luizinho., .. Robson Tuma, RubineUi,
Si9maringa Seixas, Vicente. Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson. Santiago, .Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, .Bispo •Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e zemnda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

rll[1



Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Picuiense Artística e Cultural de
Radiodifusão Comunitária a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Picuí, Estado
da Paraíba; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Re
lator: Deputado Zenaldo Coutinho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório
Trata de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria

da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria
n° 883, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão
Comunitária a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Picuí, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre-

11 - Voto do Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.094/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa· da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não con
traria preceitos ou princípios da Constituição em vi
gor' nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.094, de 2003.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.
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c1usividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- Vice-Presidentes, André de Pauta, André Zacharow,
qüência modulada, na cidade de Paraipaba, Estado Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
do Ceará. Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,

De competência conclusiva das comissões, o Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abí-Ackel, IIdeu
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre- Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Go-
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje- Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
to de Decreto Legislativo em epígrafe. Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo

É o relatório. Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Pauto
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.139-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.662/2002
MSC N° 668/2002



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo na 3.139/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh ...;. Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André. de Paula, André Zacharow,
Antônio Carlos Biscaia, Antônio C~rlos Magalhães
Neto, Antônio Cruz, Asdrubal Bente~, Bosco Costa,
Darci Coelho, EdnaMacedo, lbrahimi Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,. João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Equardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício. Rands, Mendonç~ Prado, Osmar
Serraglio, Past()r,à.marildo, Paulo M~galhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixªs, Vicente Arruda,Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson· Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, Gésar Medeiros,
Cleonâncio Fonseça, Coriolano Salef' Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinno, Mauro B13nevides, Paulo
Afonso e Zêlinda Novaes.

Sala daComi.ssão,28 deagqsto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgl1, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO l... CCJR

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Picuiense Artísticai, e Cultural de
Radiodifusão Comunitária ~ executar, pelo
prazo de dez anos, sem diréito de exclusi
vidade, serviço de. radic>difusão comunitá
ria na cidade de Picuí, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

na 883, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Asso-

11 - Voto do Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.139, D.E 2003
(MENSAGEM N° 668/2002)

AprOVa o ato que autoriza a Asso
ciação Picuiense Artística e Cultural de
Radiodifusão Comunitária a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Picuí, Estado
da Paraíba;

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aoS requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo oProjeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria, faz-se
necessária a apresentação de substitutivo a fim de ade
quar o texto do Projeto de Decreto Legislativo aos ter
mos da Lei na 10.597, de 11 de dezembro de 2002. Esta
alterou o parágrafo único do art. 60 da Lei na 9.612, de
19 de fevereiro <ie 1998 para ampliar de três para dez
anos a validade da outorga das rádios comunitárias.

A técnica legislativa ea redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normasestapelecidas pela Lei Complementar na 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar na 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade,juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo na 3.139, de 2003.

Sala de Comissão, 8 de agosto de 2003. - Depu
tado Zenaldo Co(ltinho, Relator.
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ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de O Congresso Nacional decreta:
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Art. 10 É aprovado o ato constante da Portaria
que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje- na 883, de4 de junho de 2002, que autoriza a Asso-
to de Decreto Legislativo em epígrafe. ciação Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão

É o relatório. Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Picuí, Estado da Paraíba.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala de Comissão, 8 de agosto de 2003. - Depu
tado Zenaldo Coutinho, Relator.

m:1
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ciação Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Picuí, Estado da Paraíba.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.142-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.674/2002
MSC N° 669/2002

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Líder do Sertão FM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Chorrochó,
Estado da Bahia; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator:
Deputado Antonio Carlos Pannunzio).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3°, da Constituição Federal, o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República subme
teu à apreciação do Congresso Nacional, por meio da
Mensagem n° 669, de 2002, o ato que autoriza a Rá
dio Comunitária Líder do Sertão FM a executar, pelo
prazo de três anos e sem direito à exclusividade, o
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Chorrochó, Estado da Bahia.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, nos termos do art. 32 do Regi
mento Interno, aprovou relatório do Deputado Milton
Monti, que acolhe a homologação do ato do Poder
Executivo nos termos do·Projeto de Decreto Legislati
vo n° 3.142, de 2003, que ora é analisado sob a pers
pectiva do art.. 54 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Decreto Legislativo n° 3.142, de
2003, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-

cação e Informática, apresenta-se em conformidade
com os requisitos de constitucionalidade e juridicida
de, estando vazado em perfeita técnica legislativa.

Diante do acima exposto, segue meu voto pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.142,
de 2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.142/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício auintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muníz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.144-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.682/2002
MSC N° 669/2002

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural de Água Fria a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
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pela constitucionalidade, .juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Re
lator: Deputado Anivaldo Vale).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD).)

Parecer.da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
res Portaria n° 899, de 4 de junho de 2002, que auto
riza a Associação Cultural de Água Fria a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de For
ta�eza' Estado do Ceará.

De competência conclusiva cJas comissões, o
atonormativq, emanadodo Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no .. mérit~ pela Comissão de
Ciência e T~cnologia,. C9muniçaçã~ e Informática,
que aprov~uparecerfayorável, apres~ntandoo Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determiná o Regirnentolnterno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111,21), cumpre que esta
ComisSão de Constituição'e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos á competência legislativa da
União e ás atribuições do Congresso Nacional,nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional; sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimehto fritemo.

No que se refere. à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de ádequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei na .10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alt$rou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três paràdez anos avalidade da outorga das rá
dios comunitárias.

A tédhiCa legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às

nnl

normas estabelecidas pela Lei Complementar nO 95,
de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de
2001.

Isto posto, nada maishavendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa doProjeto e Decreto Legislativo nO 3.144, de
2003,· nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, .13 de agosto de 2003. 
Deputado Anivàldo Vale,. Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.144, DE 2003
(MENSAGEM N° 669/2002)

Aprova .? ato que.autoriza a Asso
ciação Cultural de Agua Fria a executar,
pelo praZo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
cOl'nunitári~na cidade de. Fortaleza, Esta-
do do Ceará. . ;

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 899, de 4dejl.lnho de.2002, que autoriza a Asso
ciação Cultural de Água Fria a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará.

Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, .13 de agosto de 2003. 
Deputado Anivaldo Vale, Relator.

111 -- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.144/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Anivaldo Vale.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Grêenhalgh, Presidente - Patrus
Ananias, Eduardo Paes ajuíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - André de Paula,André Zacharow,
Antonio Carlos. Biscaia,. Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibráhim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo,.lnaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go-
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mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural de Água Fria a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. F É aprovado o ato constante da Portaria

n° 899, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Cultural de Água Fria a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, Esta
dado Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.149-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.711/2002
MSC N° 722/2002

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação da Rádio Comunitária Educativa
Cristal FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbiara, Estado de Rondônia; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, com substitutivo (Relator: Deputado
Odílio Balbinotti).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere à
Portaria n° 987, de 12 de junho de 2002, que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária Educativa Cristal FM
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Corumbiara, Estado de Rondônia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato·que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária de Celso Ra
mos a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Celso Ramos, Estado de Santa Catarina;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Jl.Istiçae de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica Ie
gislativa, com substitutivo (Relator: De
putado EtiseuPadilha).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Aprova o ato que autoriza .a Associ
ação da Rádio Comunitária Educativa
Cristal FM a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbiara, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na
987, de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associa
ção da Rádio Comunitária Educativa Cristal FM a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbiara, Estado de Rondônia.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.153-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVRN° 2.716/2002
MSC N° 122/2002

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.149, DE 2003
(MENSAGEM N° 72212002)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação da Rádio Comunitária Educativa
Cristal FM a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbiara, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

na 987, de 12 de junho de 2002, que autorizaa Asso
ciação da Rádio Corrmnitária Educativa Cristal FM a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex 
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Corumbiara, Estado de Rondônia.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Odílio Balbinotti, Relator.

11I -Parecer da Comissão

A Comissão de Gonstituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente.pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo na 3.149/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Odílio Balbinotti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus
Ananias, Eduardo. Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio· Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelhó, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino,· José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Hands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amaríldo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo na 3.149, Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo. Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat-

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Deputado Odílio Balbinotti, Relator. Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

ml
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 993, de 12 de junho de 2002, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária de Celso Ramos a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Celso Ramos, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nO 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gis�ativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 3.153,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2003. - De
putado Eliseu Padilha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.153, DE 2003
(MENSAGEM N° 72212002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária de Celso Ra
mos a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Celso Ramos, Estado de Santa Catarina.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

993, de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associa
ção Cultural e Comunitária de Celso Ramos a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Celso Ramos, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2003. 
Deputado Eliseu Padilha, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.153/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Eliseu Padilha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Co
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

- ---_ .•.-~---_._--'-_ ..~---------- --~--~ ---- ---
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Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
a~ão Cultural e Comunitária de Celso Ra
mos a executar, pelo prazo de dez anos,
S~1ll dir~ito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Celso Ramos, Estado de Santa·Catarina.

oCongresso Naciohal decreta:
Art. 1°Éaprovado o ato constõ;mte da Portaria n°

993, de.12 d~ jUl)ho de 2002~ que autoriza aAssocia
ção Cultural e Comunitáriade Celso Ramos a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de. radiodifUsão comunitária na cidade
de Celso Bamos, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala.da Comissãó,.28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETOpE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.165"A, DE 2003

(Da Cornissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR nO 2.738/2002
MSC n° 739/2002

Ap"()v~o ato que autoriza a Associ
ação Co.munitária de Comunicação de
Paranaiguara a executar, pelo prazo de
três anos,. sem direito de. exclusividade,
serviço. de .. radiodifusão comunitária na
cidade de Paranaiguara, Estado de Go
iás; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição ...eJustiça e de Redação, pela
constitucionali~ade,i. juridicidade e técni
ca legisl~tiv~, coI11 .substitutivo (Relator:
Deputado Fernando de Fabinho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata~sede projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria nO 1.170, de 3 de julho de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação de Paranai-

fll i

guara a executar, pelo prazo de três anos, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o

ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de

Ciência e Tacnologia, Comunicação e .lnf6rmatica,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje

to de decreto legislativo em epígrafe.
É o relat6rio.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ

mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca daconstitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da

União e às atribuições do Congresso Nacional, nos

termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Con

gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati

vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à. juridicidade da matéria,
faz-se necessária áapresentação de substitutivo a
fim de adequarotext0 qo pr?jeto de decreto legislati
vo aos termos daL~.i n° 10.597, de 1.1 de dezembro
de 2002. Esta altero~ o p~~ágrafo Único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de.19 de fev~reiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada maishavendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, jüridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 3.165,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 

Deputado Fernando de Fabinho, Relator.



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação de Pa
ranaiguara a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paranaiguara, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°
1.170, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação de Paranaiguara a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.182-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 2.815/2002
MSC n° 768/2002

Aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema Gois de Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Água Boa, Estado do Mato Grosso; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Deputado Inaldo Leitão).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
o Decreto de 28 de agosto de 2002, que outorga con
cessão ao Sistema Gois de Radiodifusão Ltda., para

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação de Pa
ranaiguara a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paranaiguara, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
1.170, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação de Paranaiguara a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Fernando de Fabinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.165/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Fernando de Fabinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

42874 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS Setembro de 2003

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. -
DECRETO LEGISLATIVO Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

N° 3.165, DE 2003
(MENSAGEM N° 739/2002)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 3.195-A, DE 20()3

(Da Comissão de Ciência eTecnologia,
Comljnicação e Informática)

TVR n° 2.835/2002
MSC n" 769/20()2

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que a.prova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.169, de 3 de julho de 2002, que au
toriza a Associação de Apoio Comunitário Bethel a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás.

Aprqva o at() que autoriza a Associa
ção de Apoio Comunitário Bethel a execu
tar, pelo prazo dEdrês anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.na .cidadede Aparecida de Goiâ
nia, Estado.de Goiás; tendo·parecer da Co
missão deCOflstituição e.Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica. legislativa, com substitutivo
(Relator: Deputl;ldo Rogério reófilo).

(À C;omissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

Parecer da Comissão deConstituição e Justiça e
de Redação

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos· aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada ha.vendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conf()rmando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.182,
de 2003.

Sala da Comissão, 14 de Abril de 2003. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislatiVa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.182/2003,. nos termos do parecer do Relator, De
putadolnaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé- Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
dia na cidade de Água Boa, Estado do Mato Grosso. Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 

Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
De competência conclusiva das comissões, o Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães

ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre- Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahím Abi-Ackel, IIdeu
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go-
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje- mesda Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
to de decreto legislativo em epígrafe. José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella

É o relatório. Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Profes$orLuizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio Comunitário Bethel a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovado o ato constante da Portaria na

1.169, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associa-

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo na 3.195/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Rogério Teófilo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias,Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

11 - Voto do Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.195, DE 2003
(MENSAGEM N° 769/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio Comunitário Bethel a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás.

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei na 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da
Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar na
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar na 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo na 3.195,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Rogério Teófilo, Relator.
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De competência conclusiva das comissões, o O Congresso Nacional decreta:
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre- Ar!: 1°É aprovado o ato constante da Portaria na
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de 1.169, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associa-
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, ção de Apoio Comunitário Bethel a executar, pelo pra-
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje- zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
to de Decreto Legislativo em epígrafe. de radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida

É o relatório. de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 

Deputado Rogério Teófilo, Relator.



Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°3.196-A,DE200a

(Da Comissão de Çiência e Tecnologia,
Comuniçação e .Informática)

TVR n° 2.837/2002
MSC n° 769/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Ananás a executar,
pelo pra~o de três anos, sem direito. de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ananás, Estado
do Tocantins; !e?do .. parecer da Comis
são de Con.sti~uiç~~~Justiçae de Reda
ção, pel~constitucio?alidade,juridicida

de e técniç:al(;l~islati"a, com substitutivo
(Relator: Deputado Ant()nio Cruz).

(Ã C~rnissãode Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, Ricd»
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ção de Apoio Comunitário Bethela executar, pelo pra- pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço e técnica legislativa da proposição em análise.
de radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida A proposição atende aos requisitos constitucio-
de Goiânia, Estado de Goiás. nais formais relativos à competência legislativa da

Art. 2ô Este decreto legislativo entra em vigor na União e às atribuições do. Congre~so Nacional, nos
data de sua pUblicação. termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. - A matériél é de competência.exclusiva do Con-
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,Presidente. gressoNacio~al,sendo o projeto de decreto legislati

voo instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No .que se refere à juridicidadeda matéria,
faz-se necessária. a apresentação .• de substitutivo a
fim de adequaro texto do projeto de decreto legislati
vo aostermos da Lei n° 1p.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou oparágrafo único do art. 60 da
Lei n°9.612, ele 19 pe feverE)iro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comun itárias.

A técnica le!!)islativae a red~ção empregadas
parecem adequadas, conformando-se. perfeitamente
às normas estélbelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Istoposto; nada ma.ishavendôque possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionéllidade, ·juridiciqade e.boa técnica le
gislativa do Pr?leto deDE)creto Legislativo n° 3.196,
de 2003, nos tetmos do Substitutivo em anexo.

S~la da Comissão, 13 dE) agosto de 2003. 
Deputado Antonio Cruz, Relator.

1- Relatório

Trata-se de. projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova0 ato a que se refere
a Portaria nO 1.184, de 3 ~e julho de 2002, que autori
za a Associação Comunitária Ananás a executar, pelo
prazo de três ano?,.sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Ana
nás, Estado elo Tocantins.

Decorrtpetência .conclusiva. das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no. mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, COmunicação e Informática,
que aprovou parec~rfavorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo emepígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina oRegimento Interno da Câ
mara dos Deputaqos (art. 32, m,a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se

SUBSTITIJIIVO .t\9 PRb~ETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

t-J03.19(;,[jE. 2903
(MENSAGEM Nq 769/2(02)

Aprova0 ataque .~utoriza a Associ
ação C9muniUlriaAra~nás a executar,
pelo prazo de de~ an~s, sem direito de
exclusi.,,!dad~, ~erviço. de radiodifusão
comunitária na cidadede Ananás, Estado
do Tocantins.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

1.184, de 3 dej~lhode2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária.A~anása executar, pelo prazo de
dez anos,semdireit() de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na Cidade de Ananás, Estado
do Tocantins.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Renascer de Inhaúma
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Inhaú
ma, Estado de Minas Gerais; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (Relator: Deputado André
Zacharow).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

1- Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 1.204, de 5 de Julho de 2002, que autori
za a Associação Comunitária Renascer de Inhaúma a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de Inhaúma, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11I - Parecer da Comissão

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Ananás a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na Cidade de Ananás, Esta
do do Tocantins.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.196/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Antonio Cruz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh- Presidente, PatrusAnani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales,Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.184, de 3 de julho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Ananás a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na Cidade de Ananás, Estado
do Tocantins.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Deputado Antonio Cruz, Relator. N° 3.198-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.839/2002
MSC N° 769/2002
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No que se refere à juridicidade da matéria, Estiveram presentes os Senhores Deputados
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani-
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati- as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -
vo aos termos da Lei na 10.597, de 11 de dezembro Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
de três para dez anos a validade da outorga das rádi- Darci Coelho, EdnaMacedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
os comunitárias. Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Go-

A técnica legislativa e a redação empregadas mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
às normas estabelecidas pela Lei Complementar na Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar na 107, Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
de 2001. Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel-

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentído Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo na 3.198, Cleonâncio Fonseca, Coriolanb Sales, Custódio Mat-
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo. tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Afonso e Zelinda Novaes.
Deputado André Zacharow, Relator. Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. -

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.198, DE 2003

(MENSAGEM N° 769/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Renascer de Inhaúma
a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na Cidade de Inha
úma, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Eaprovado o ato constante da Portaria na

1.204, de 5 de Julho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Renascer de Inhaúma a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na Cidade de
Inhaúma, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado AndréZacharow, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissãode Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo na 3.198/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado André Zacharow.

l1í!

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

AproVa o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Renascer de Inhaúma
a executar, pelo prazo de dez anos, sem
dire.ito de ~xclusividade,serviçode radi
odifusão. comunitária na Cidade de Inha
úma, Estado de Minas Gerais.

O Congresso· Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Porta
ria na 1.204, de 5 de Julho de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Renascer de Inhaúma a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na Cidade de Inhaúma, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua pUblicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°3.209-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.889/2002
MSCN° 784/2002

Aprova o atoque·autoriza a Associ
ação Comunitária River a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu-
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sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na Cidade de Rio Vermelho, Esta
do de Minas Gerais; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (relator: Deputado Rogério T9Ófilo).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.428, de 29 de julho de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária River a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio
Vermelho, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária. a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95. de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.209,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 13 de agosto 2003. - Depu
tado Rogério Teófilo, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.209, DE 2003
(MENSAGEM N° 784/2003)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária River a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Rio Vermelho, Esta
do de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.428, de 29 de julho de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária River a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Rio Vermelho, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto 2003. - Depu
tado Rogério Teófilo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.209/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Rogério Teófilo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,



I - Relatório

Trata-se deprojeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova °ato aque se refere
a Portarian01A33, de29dejulho de 2002, que auto
riza a Associação Comunitária Cultural de Radiodifu
são - ACCULTURAD a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Mária da Fé, Estado
de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado <:to PoderExecutivo, foi apre
ciado, primeirarnent~, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, C<>municação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apri9sentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

Éo féla.tório.

Aprova o atoqu.,. autoriza a Associ
ação C()mu~itâria River a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviç() de radiodifusãocomu
nitárianaCidadede Rio Vermelho, Esta
do de Minas Gerais.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
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José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar de Redação
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Si~maringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bi$po Wanderval, Çésar .. Medeiro~,
Cleonân~io Fonseca, Coriolano Sales, Custódiq Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sél1ada Comissão, 28 de agosto de 2003,. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovadoo ato constante da Portaria n°

1.428, de 2.9 de julho de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária Rivera exl3Cutélr, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Rio Vermelho, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2<l Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

SaladaC9missão,28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N() 3.210:.A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e •Informática)

TVR 2.894/2002
MSC 7a4/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Colllunitária Cultural de Radiodifu
são - ACCULTURAD a executar, pelo pra
%0 de ttê~anos, sem direito de exclusivi
dade, sEitrviço de radiodifusão comunitá
ria na Cidade de Maria da Fé, Estado de
Minas.Gerais; tendo parecer da Comis
sã() deÇonstituição e Justiça e de Reda
ção, pel~col'lstitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com substitutivo
(Relator: Deputado Rogério Silva).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca daconstitl1cionalidade, juridicidade e
técnica legislativa daproposição em análise.

A proposição atende.aqs feqqisitos constitucio
nais formais. relativos à competência legislativa da
Uniãoeàs atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacionql1sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o. instrument9adequéldo, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere àjuridicidade da matéria,
faz-se necessária .í3 ...apre~entação de substitutivo a
fim de adequar otexto.do projeto de decreto legislati
vo aos. termos da.Lei nO 10.597, de 11 de dezembro
de 2002.. Esta alterou 0pélrágrafoúnico do art. 60 da
Lei n° 9.612, de 19de fever~irode .1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os cornunitárias.

Atecnica legislativa 13a redação empregadas pa
recem adequadas,. conformando-se perfeitamente às
normas est8.bel~cidas pelél Lei Complementar na 95, de
1998, alteradapela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação .nesta .Casa, nosso .voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativado Projeto de Decreto Legislativo nO 3.210,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.210, DE 2003
(MENSAGEM N° 784/2002)
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Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. - Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat-
Deputado Rogério Silva, Relator. tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo

Afonso e Zelinda Novaes.
Saia da Comissão, 28 de agosto de 2003. 

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural de Radiodifu
são - ACCULTURAD a executar, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Maria da
Fé, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.433, de 29 de julho de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural de Radiodifusão 
ACCULTURAD a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Maria da Fé, Estado de Minas Gerais, retificando-se o
prazo de autorização para dez anos, nos termos do
disposto na Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. 
Deputado Rogério Silva, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.21 0/2003, nos termos do pa
recer do Relator, Deputado Rogério Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, duardo Paes e Juiza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, ntonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, brahim Abi-Ackel, iideu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wiíson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural de Radiodifu
são - ACCULTURAD a executar, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Maria da
Fé, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

1.433 de 29 de julho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural de Radiodifusão 
ACCULTURAD a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Maria da Fé, Estado de Minas Gerais, retificando-se o
prazo de autorização para dez anos, nos termos do
disposto na Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.215-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.917/2002
MSC W 786/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio e Assistência à Juventude
Sericitense - AJUS a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sericita, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Re
lator: Deputado Promotor Afonso Gil).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nO 1.490, de 2 de agosto de 2002, que
autoriza a Associação de Apoio e Assistência à Ju
ventude Sericitense - AJUS a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Sericita, Estado
de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciêhciae Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. f30 da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.215,
de 2003, nos termos do Substitutivo·em anexo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Promotor Afonso Gil, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.215, DE 2003
(MENSAGEM N° 78612002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio e Assistência à Juventude
Sericitense - AJUS a executar. pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de râdiodifusão comunitária
na cidade de Sericita, Estado de Minas
Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.490, de 2 de agosto de 2002, que autoriza a Associ
ação de Apoio e Assistência à Juventude Sericitense
- AJUS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusãocomuni
tária na cidade de Sericita, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Promotor Afonso Gil, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.215/2003,nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Promotor Afonso Gil.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitãô, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, Josª Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quinteila
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, SigmaringaSeixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
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Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio e Assistência à Juventude
Sericitense - AJUS a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na Cidade de Sericita, Estado de Minas
Gerais.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
1.490, de 2 de agosto de2002, que autoriza a Associ
ação de Apoio e Assistência à Juventude Sericitense
- AJUS a executar, peloprazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Sericita, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.224-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.943/2002
MSC N° 799/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural, Comunitária Auxiliadora,
de Progresso a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de Progresso, Estado do Rio
Grande do Sul; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com substitutivo
(Relator: Deputado Odílio Balbinotti).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 991, de 12 de junho de 2002, que autori
za a Associação Cultural, Comunitária Auxiliadora, de
Progresso a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na Cidade de Progresso, Estado do Rio
Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 3.224,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.
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Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Odílio Balbinotti, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3~224, DE 200
(MENSAGEM N° 799/2002)

Aprova o ato que·autoriza a Associ
ação Cultural, Comunitária Auxiliadora,
de Progresso a executar, pelo prazo de
dez. anos,. sem. direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade~eProgresso, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado oato constante daPortaria n°

991, de 12 deju~ho de 2002, que autoriza a Associa
ção Cultural, Comunitária Auxiliadora, de Progresso a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviç9 de radiodifusão comunitária na
cidade de Prol:Jresso, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Estedecreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala dá Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Odílio Balbinotti, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reuni~o ordinária. realizada hOje, opinou
unanimemente.pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica .legislativa, com. substitutivo, do Projeto de
Decreto L~gislativono ~.224/2003, nos termos do Pa
recer doH~lator,.peputado Odílio Balbinotti.

Estiveram pr~sentes os Senhores Deputados
Luiz EduarçjoGreenhalt;lh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paese JllíZj2Dénise Frossard - Vice-Pre
sidentes, Andrége Paula, André Zacharow, Antonio
Carlos Biscai~, Anté)niqCarlos Magalhães Neto, Anto
nio Cruz, Asdrúb~ll3éntes,Bosco Costa, Darci Coelho,
Edna Ma~edo,lbrahim Abj-AckeJ, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime .Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, Jos~ EduardoCardozo, José Ivo Sartori,
Júlio DeJg~do,. fv'/aurí9ioQuinteHa Lessa, Maurício
Rands, Mendonça~rfldo, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Mat;lal~ãés, Paulo Pimenta, Professor
Luizinho, Robsonll:l!l1f1, RupineUi,Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruga, XílInarHocra, Wilson Santiago,. Wil
son Santos, Zen~190{~()lJtinho, Agnaldo Muniz, Bispo
Wanderv~I,. Cé$8rMi~9~iro~,pleonâncio Fonseca, Co
riolano Sl:d?s, Custódio Mfltf()S, Fernando de Fabinho,
Mauro Benevides, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO '- CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural, Comunitária Auxiliadora,
de ProgressQ a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de. Progresso, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante da Portaria nO

991 , de 12 de junho de 2002, que autoriza a Associa
ção Cultural, Comunitária Auxiliadora, de Progresso a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade,s~rviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Progresso, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala daC()missão,.28 de. agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°3.226-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 2.95212002
MSChO 815/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação COlrn.~hi.áriade Arté, Cultura e Infor
mação. de SãQ Pedro (ACARCISP) a exe
cutar,. pelopra2;o de três anos, sem direi
to de excIU$iyidadfit, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de São Pedro,
Estado. de .Sâo .Paulo;.t~ndo parecer da
Comis$ão ~e.Constituiç~oeJustiça e de
Redação,p~laconstitucionalidade,juridi
cidadeet~cnica legislativa, com substi
tutivo (Relator: Deputado Nicias Ribeiro).

Publicação do Pare~erda Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria
da Comissão de CiênCia e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprova o ato.a que se refere a Portaria
n° 1.581, de 9 de agosto de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Arte, Cultura.e Informação de São
Pedro (ACARCISP) a eXecutar, pelo prazo de três anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na Cidade de São PedrQ Estado de São Paula

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

1\ - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,

faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati

vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, a"erada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa
obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 3.226, de 2003, nos termos do Substitutivo
em anexo.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2003. 
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.226, DE 2003
(MENSAGEM W 815/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Arte, Cultura e Infor
mação de São Pedro (ACARCISP) a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na Cidade de São Pedro,
Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.581, de 9 de agosto de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Arte, Cultura e Informação de
São Pedro (ACARCISP) a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na Cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2003. 
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.226/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Nicias Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrúbal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ.
marados Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria éde competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação. de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Gomplementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa
obstar sua trarnitação nesta Casa, nosso voto é no
sentido da constitl.lcionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativadpPrOjeto de Decreto Legislati
vo nO 3.236, de 2003, nos termos do Substitutivo
em anexo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Jair Bolsonaro, Relaton

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Arte, Cultura e Infor
mação de São Pedro (ACARCISP) a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro,
Estado de São Paulo.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Podaria n°

1581 , de 9 de agosto de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Arte, Cultura e Informação de
São Pedro (ACARCISP) a executar, pelo prazo de dez
anos, ~em direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na Cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.236-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.963/2002
MSC N° 815/2002

Aprova0 ato que autoriza a Associ
ação Movimento Comunitário Com Rádio
LocallmprensaFM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Monteiro, Estado da Paraí
ba; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com substitutivo (Relator:
Deputado Jair.Bolsonaro).

(À Comissão de Constituição e Justiça
de Redação (Art. 54, RICO))

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

1·- Relatório

Trata-l?e deprojeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
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Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. - a Podaria n° 1.595, de 9 de agosto de 2002, que auto-
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente. riza a Associação Movimento Comunitário Com Rá

dio LocallmprensaFM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na Cidade de Monteiro, Estado da
Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado,primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

·'1'111



Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Movimento Comunitário Com Rádio
Local Imprensa FM a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de Monteiro, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Podaria n°

1.595, de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Asso
ciação Movimento Comunitário Com Rádio Local
Imprensa FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na Cidade de Monteiro, Estado da Paraíba.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.237-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.965/2002
MSC N° 815/2002

Aprova o ato que autoriza a
ACOMOR - Associação Comunitária Mo
rada de Radiodifusão a executar, pelo
prazo de trás anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Virgem da Lapa,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (Relator: Deputado Ivan Ran
zolin).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

Através da Mensagem n° 815, de 23 de setem
bro de 2002, o Senhor Presidente da República, sub
mete a apreciação do Congresso Nacional, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3° do
art. 223 da Constituição Federal, a Portaria n° 1.599,
de 9 de agosto de 2002, acompanhado da Exposição
de Motivos n° 1.217, do Ministro de Estado das Co-
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.236, DE 2003
(MENSAGEM N° 815/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Movimento Comunitário Com Rádio
Local Imprensa FM a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Monteiro, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.595, de 09 de agosto de 2002, que autoriza a Asso
ciação Movimento Comunitário Com Rádio Local
Imprensa FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na Cidade de Monteiro, Estado da Paraíba.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Jair Bolsonaro, Relator.

'" - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.236/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Jair Bolsonaro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



Aprova o ato que autoriza a
ACOMOR - Associação Comunitária Mo
rada de Radiodifusão a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na Cidade de Virgem da Lapa,
Estado de Minas Gerais.

Setembro de 2003 DIÁRIQ DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 42889

municações, que autoriza a ACOMOR - Associação SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
Comunitária Morada de Radiodifusão, a executar, LEGISLATIVO N° 3.237, DE 2003
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, (MENSAGEM N0 815/2002)
serviço de radiodifusão comunitária na Cidade de Vir-
gem da Lapa, Estado de Minas Gerais.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
da Relatora, a ilustre Deputada Luiz Erundina, nos
termos do anexo de projeto de decreto legislativo.

É o Relatório

11 - Voto do Relator

Na forma o art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara
dos Deputados e de suas comissões.

A proposta atende as exigências constitucionais
formais relativas à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos artigos, 21, XII, a; 49, XII e 223 da Cada Constitu
cional vigente.

O objeto da matéria é de competência exclusiva
do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o instrumento adequado à sua concretiza
ção, conforme preceitua o art. 109, 11, do Regimento
Interno.

A questão da juridicidade da matéria faz-se ne
cessário a apresentação de substitutivo a fim de ade
quar o texto do projeto de decreto legislativo aos ter
mos da Lei nO 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Este diploma legal alterou o parágrafo único do art. 6"

da Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, amplian
do de três para dez anos a validade da outorga das rá
dios comunitárias.

Com esta correção, a proposição em tela fica
em conformidade com as disposições legais transcri
tas, obedecendo rigorosamente o preceito da Cada
Magna, não havendo óbice quanto à técnica legislati
va e à redação empregadas, conformando-se com as
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95
de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de
2001.

Ante ao exposto, nosso voto é pela constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 3.237, de 2003, nos ter
mos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. 
Deputado Ivan Ranzolin, Relator.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Podaria n°

1.600, de 9 de agosto de 2002, que autoriza a
ACOMOR - Associação Comunitária Morada de Ra
diodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Virgem da Lapa, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. 
Deputado Ivan Ranzolin, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.237/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Ivan Ranzolin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vi~e-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Garfos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrúbal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, "deu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.
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Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a
ACOMOR - Associação Comunitária Mo
rada de Radiodifusão a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na Cidade de Virgem da Lapa,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Podaria n°

1.600, de 9 de agosto de 2002, que autoriza a
ACOMOR - Associação Comunitária Morada de Ra
diodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Virgem da Lapa, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.240-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.972/2002
MSC N° 822/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural de Desterro a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Desterro, Estado da Pa
raíba; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Re
lator: Deputado Gonzaga Patriota).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere

a Podaria n° 1.625, de 16 de agosto de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural de Desterro a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na Cidade de Desterro, Estado da
Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
t6 de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca daconstitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 3.240,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.



Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural de Desterro a executar pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Desterro, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria nO

1625, de 16 de agosto de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural de
Desterro a executar pelo prazo de dez anos sem direi
to de exclusividade serviço de radiodifusão comunitá
ria na Cidade de Desterro, Estado da Paraíba.

Art. 2° Este decreto legislativo entra·em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.241-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2974/2002
MSC N° 822/2002

Aprova o ato que autoriza o Conse
lho Comunitário de Radiodifusão de
Poço Fundo a exeçutar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço .. de radiodifusão comunitária na
cidade de Poço Fundo, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e··Justi~a e·· de Redação,
pela constitllci()nalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com. substitutivo (Re
lator: DePl.l~adoFernand()qeFabinho).

(ÀColTli$sãodeCon~tituiçãoe Justiça
e de Redação(Art. 54, RICO»

Publicação do PÇirec:er da Cotnissão de Constituição
e Justiça e de Reda~

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de auto
ria da Comissão de Ciência eTecnologia, Comunicação
e Informática, que aprova o ato a que se refere a Porta
ria n° 1.627, de 16 de agosto de 2002, que autoriza o
Conselho Comunitário de Radiodifusão de Poço Fundo
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na Ci
dade de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural de Desterro a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Desterro, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Podaria nO

1.625, de 16 de agosto de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural de
Desterro a executar, pelo prato de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Desterro, Estado da Paraíba.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.240/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo,·lbrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Saia da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.240, DE 2003
(MENSAGEM N° 822/2002)

Til'
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De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o projeto de decreto le
gislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo

o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 109
do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria, faz-se
necessária a apresentação de substitutivo a fim de ade

quar o texto do projeto de decreto legislativo aos termos
da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002. Esta alte
rou o parágrafo únicodo art. 6° da Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998 para ampliar de três para dez anos a

validade da outorga das rádios comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de

1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar

sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati

va do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.241, de 2003,
nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 

Deputado Fernando de Fabinho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.241, DE 2003
(MENSAGEM N° 82212002)

Aprova o ato que autoriza o Conse
lho Comunitário de Radiodifusão de Poço
Fundo a executar, pelo prazo de dez anos,

sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na Cidade de
Poço Fundo, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

1.627, de 16 de agosto de 2002, que autoriza o Con
selho Comunitário de Radiodifusão de Poço Fundo a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Fernando de Fabinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.241/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Fernando de Fabinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrúbal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza o Conse
lho Comunitário de Radiodifusão de
Poço Fundo a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1627, de 16 de agosto de 2002, que autoriza o Con
selho Comunitário de Radiodifusão de Poço Fundo a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.243-A, DE 2003

(À Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.978/2002
MSC N° 822/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente dos Moradores de
Pau-Pombo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aquiraz, Estado do Ceará; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (Relator: Deputado Inaldo
Leitão).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.681, de 26 de agosto de 2002, que
autoriza a Associação Beneficente dos Moradores de
Pau-Pombo a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.243,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.243, DE 2003
(MENSAGEM N° 82212002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente dos Moradores de
Pau-Pombo a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aquiraz, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.681, de 26 de agosto de 2002, que autoriza a Asso
ciação Beneficente dos Moradores de Pau-Pombo a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo no 3.243/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Ouintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente dos Moradores de
Pau-Pombo a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aquiraz, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.681 , de 26 de agosto de 2002, que autoriza a Asso
ciação Beneficente dos Moradores de Pau-Pombo a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.245-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.996/2002
MSC N° 86112002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão de
Campo Grande - RN a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Campo Grande, Estado
do Rio Grande do Norte; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (Relator: Deputado Eliseu
Padilha).

(À Comissão se Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD))

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 1.725, de 2 de setembro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
de Campo Grande - RN a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na Cidade de Campo Grande,
Estado do Rio Grande do Norte.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

----~-- ----------- ---------------- ----~---------------------
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, ·~.lT!at~Iiaé de cOrnpet~nciaexclusiva,do.Co~~ e técnica ~egi~lativa, com substitutiv,o, do Projetó de De-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto.leglslatl-ctetoiLeglslatlVo rf 3.24512003,.nos ,termos do Parecer
yo o instrurne!;lto adequad();;confo~we p~eceitua o ar1; do Relat9r. Deputado Eliseu Padilha. :l " ,.'
1'09do'RegirrientolnternQ.jti,i <~i.i'.. " EStiveram presentesosSenhore5:Deputaclos'Luiz
. Nó quê~ se .refere. à'jüridicldadeí da maté~ià, EduardoGreenhàlgh~Presidente,PatrusAnanias, Edu~
faz-se"l'\ecesSá~ia'EI' apresentação de .substitUti",ô .a ardo.Paes eJufzà.Denise F~ossard- Vice-Presidentes,
f,im de adequar otextodb prójeto de decretolegisiati-A'ndré de Paula,~rldréZacharow,Anto~io Canos Bisca-
v,ê) aostermos'itda•Léi nO .10:597" de 11.de.dezenlD~o . iarAhtôl'\ióGarlos Magalhães Neto,i'Ant~l1io cruz, t-Sdru-
a~:2002.Estaalte~ou o'pará~rafoúnico dosr'l.6i~ balB~ntes~ BoSco Costa. ~rciCOelhO;:~dl'\a .~a?d>,

r Lei nO 9~612,de19,defeverelro de 1998 paraamphar Ibrahl'Tl~h~ckel, IIdeuf-rauJo, InaldoLeitao,Jaime Mar~,

:de,trêS para dez anos a yalidade'da'outorgâ daliF~ádi:'; " tins,JOão Paulo Gomes da Silva,JoSéDivino, JoSé.Edu~
os oonlUnitárias.L.. t> ,..' .' ..'.' 'i~': .". a~Gardoz?, José"I~.~r10~,JÚlio Del9ado,~au~cio
, ....,. ~tépniCalegislati\l'~ea ,~edação .ern~~eg~?asQUlnte!la L~, ·M.aul'\clO:'i~al'\ds, Mendo~jip':3do,

~:~~6~a:~~~~~~~i:~!~~aB~ioCS:nfP~~~~hia~r~~ '~~~~~~t~~~=~~:~oR::~~~~~~i~~:
~5;'de;1998, alterada:pelaLei Có~plel!'enta~n° 107, 1i,~ig~a1~gaSeixas,~icer:rte?\rruda, '(ilrriar~Rocha, V\fjl-
de 2001. ,i' '.. "...• . '. ..ti

' ..•••••.' .' ' .' '.' .'. ~n Santiago, V\liISonSantos,Ze~aldô~Coubnho, ~gné1l~
, Isto.po~?,n,a~a mais ha~el'ldóque p'óssa:9b~tà~ âo.~u~iz, Bi~.Wa~e~al, CéSa~~ed'eiros, Cleop,â~cio
sua tramitaçao nestaeasa, nosso,~otoe no sentido R>rs~,C<>~~!:,O'~élles:Custódlo Mél~os,Fe~!)do
~acô~~titucio,:,alidade, jur,idicidadee boa técnica le;. deFabl~ho, Mau~ Be~ex,ides, Paulo ~fO';'so e Zefi~
gislativadoProjeto de Dêc~etoLegislativo n:'3.245, No~~es:' .. ' <~i,i .' .. '..i," ..•. ' ..•.·.••··í

de 20Ó3,nostermos do SUt)stitut~oef1lánexo. . .1· Sála daCo~i~0,28deagostode 20~. - D8Pu-
Sa1él' da iComissão, 16de, flgosto de 2003. - tadô Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidel'lte.

Deputado Eliseu:Padilha,. Relator.: SUBS1"ITUTlVO ADOTADO .....CCJR .

'SÚBS,.I;rU·f1\fé:fÁ~.PRO.JETO DE ÂJrhv~'oato q~e autoriza a Associa-

[)ECRETC) LE:GIS~TI~p ça'.. -.. o. Co.m.. u.n.. ·.I.taria. d... e. R.'.ad.iodifu.s.'ão de .Ca.. ·· '. m.'-
: N° 3.245, DE2003"i .. ' . .

.•..... '. '. '..' i~' po Grande - RNaexecutar,pélo pmzode
(~E~,~~FE~N°861.~002) dez .anos, sem direito de exclusividade,
AprO"ao ató que:autoriza a Associ- senriço de. mdiodifusão com~nitária(na· ci-

açãol Comu~itária deFladiodifusão de dade de Campo Gránde, Estado "do ,Rio
Cam~o Gra.nde -RNaexecutar, pelo pra;' Gmndê do Norte. . '.

zod~ dezanosjsem d.ireito deexclusivi- O Cong~esso Nacionaldecreta:
dade,'serviço de'ra'diodifu!;ãocomunitá- Art. 1° É1aprovadoolSt.ocon.stantedaPortaria n:
rianacidadSCde'·CampoGrande,.Esfado 1725i;d 2d t "b d 2002'" , ut ' 'A .

'.do.·.. R.lo.'G.·f·'a·'n·d'e'··.d·o·"N'o·rt··e·.····. . ..... j' e ese.em roe. ;quea onzaa .. ssot
ciação CómunitánaâeRadi()cJifu~o deCampo Grande

Ocongr~ssoNacionà.rdecreta:' - RN aexeêutar, pelo'prazode dez anos, sem direito de
A..rt .. 1ó É '.8.'pro..•... '.v..'..a..d.o.. ·. o. .8.t.. ocon.$tan..te da Port.afia n.° exClusividade, .serviçO aeradiodifusãocomunitária na

. , "·P'·.' " cidade (fé CampOiGrande;Estado do Rio Grande 00
1.725; de 2 desetêmbro"déi2002; que autoriza's Norte... ... '1

1
i' . ••. .... . '. '•..

Associação €()ITlu~itá~a::c:teRadiódifusão de CamPo '. '.•.~. P.-.... rt.... 2.oE,~.e.. d.·.ec..re.to lá.gi.sl.ati..vo entra.. em V..igOf." naGrande-RNa exeCut8r, pelo prazodedez anos, sern .' .' 'I" .".

direito de. ex?iusiviéfade; seryiçOderadiodifusão'co- data de,suapubliCação.. ." "1: .. i ,I I,' ..... •

mlJ.nitária na cidadede'Camp'oGral'lde, Estado do Rio ~Ia daGo~i~é>~ 28 de agostode,2003.';'Depu-
Gránde do NorteOii'i .... . .III!" i...... 18do LUIZ Eduardo Greenhalgh, Presidénte.

. . . ~~.2° E~te Jecr~toIJgislat~oentr,a em ~igor, na .PROJETO DE DECRETO l.EGISLATIVO
data de,sua p~blicação. ..,' .' ." 'i .,',! N0 3.248-A, DE 2003 .' '

. Sala dag~Tis~0,16 de.,.gosto de2003~- (Da CómissãodeCiência'eTeCnologi~,
Deputado EIi~.eu'P~dilha;.Relatôr. €Ornwlicação eilnfor:mática)

,111- Parecer daCo""i~são:ITVRN°2~99912002'
I .• I, • ,'. .... ..., .:MSC N° 861J2002

A ComisSão'deConstituiçãó e Justiça e de Re- '.' . I

dação; .. emireunião.oréfinária realizada hoje, opinou AproVá.o .ato··qJ~autoriza a· Associa-
ünahimeme~te~pelaoo~Stituciorialidade, juridicidade ção COníurliiáriaSideral', de Radiodifusão

, I:
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para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e de três para dez anos a validade da outorga das rádi-
Esportivo a executar, pelo prazo de três os comunitárias.
anos, sem direito de exclusividade, serviço A técnica legislativa e a redação empregadas
de radiodifusão comunitária na cidade de parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
Buerarema, Estado da Bahiaj tendo parecer às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
da Comissão de Constituiça-o e Justiça' e de 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,

de 2001.
Redação, pela constitucionalidade, juridici- Isto posto, nadamais havendo que possa obstar
dade e técnica Iegislativa,com substitutivo sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
(Relator: Deputado Custódio Mattos). da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-

(À· Comissão de Constituição e Justiça gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.248,
e de Redação (art. 54, RICO» de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Custódio Mattos, Relator.

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni~
cação e Informática, que aprova o atoa que se refere
a Portaria n° 1.728, de 2 de setembro de 2002, que
autoriza a Associação ComunitáriaSideral de Radio
difusão para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e
Esportivo a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Buerarema, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, .primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, ali cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
naisformais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gressoNacional; sendo oprojeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere. à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.248, DE 2003
(MENSAGEM N° 861/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associa
çãoComunitária Sideral de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e
Esportivo a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão· comunitária na cidade de
BUérarema, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
.Art. 1<> É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.728, de 2 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Sideral de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e Esporti
voa executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Buerarema, ·Estado.da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. -'
Deputado Custódio Mattos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de. Constituição e Justiça e de.Re
dação, em reunião ordinária. realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.248/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Custódio Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
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.' 11- Voto do Relator .

Cônforme'deter~inâoRegimento.lnterno da Câ-'
fnâràdosfDêp.uta~oSr(àrt.32,III.ã);'cumpre.que esta
CorijiSsã'o~detô~stitÜlçãb ~JúStiçae defledàção Se
pronuncie'aceféà"'dàconstituciÓnalidade, juridicidáde.e
técnica' legislativada proposiÇão em análise..

AproposiÇãO'átende aosreqoisffós.Constitucio
nais. fOrmais' relativôs'à:rompetêncià législãtiva .da
tJriiãôe'àsàtribuiçõesdóCongresso Nadional; nos

. termos doart;223 da~ossàLérMâior.
......~. maiériaédecómpetê~ci~êxcrusivadÓ'0on

gresso,NaCionàl,seÍldôô Projeto de Decrelo Legisla
ti\Íoo instrument() âCleqUéiao;: conforme !prêcêitlla o
art. 109)do; Rêghpe~t()l~te'~~.;.<,. " :.,. .i·, ..
....; .No .que,se:,.ref~réà,iJUrldICldaCle. da .. matena,
f~-sê neceSsáriâ,~,àp'resénta'ção de substitutivo a
fim de adequa~.ó.teXto.doprojetodé decretoh:igis)ati~
~p'ào~termo~ldáLei~r) 9:5~l,;d: ~.1; .. de,~ezembro
de 2002. EStaalte~ouoi.P~~gt:afounlco doa,!.;~ ~
Lei n° 9.612, de,19,de fevereiro de .1998.paraamplrar
de três para dez arios à,validàdeda oUtorga das rádi;

, ,;." '.: .,,' ,',C._, "', ':, /: ",(11.: ' t ,:

os cormi~itá:i~s~ t,:.. i .... '" /,i.. "~'.' .;c. .
•. AJecnlca legislativa e a' redaçao empregadas

pareeêm adequadas; coÍ1forrpanad~se perfeitamente
as:nórmas estabelepidaspelà .l!:eiCornplementarrff
95;i aé;1998, 'alterada pélà teiCoTplementar nO 107;
de 2001. . ...' .•. ".•.." .. '~."" ' ..Ji . .

·.Isto po,sto;nàda.maishàvendOquePos~,Obstar
sua tramitação 'nesta €àsa;nóssóvoto é no sentido

" idill, ,

Setemllro 'dê 2003 .DIÁRIQDÁCÂMARADQSDEPUTADóS Quinta-feira 4 42897

~raújo. 'Inaldô:LêÜão, JairTleMartins;.Joãó, Fa~loG?:' peltlconstitucionaii~ade; .juridicj~ade '. e
más da ·Silva:.José Di\{ioo•.·JoseEduard() C~~zo; t~cniéslegjslativ~,col1lsubstitUtivo (Re-
~o,s,~ I~ó •~til~,~~", JÚlio~t~el~a.ao"M~urr~i? ,aúin~e!ll.l· lator:depuia~o',Cleon~ric:io Fo~seca)~
Le~s~ •. !Mau.~'~~o, ,Ra~C:I.s;., '•.MeQ~oryça. ,~ra~, .,Osma.r; (À·Comissão· de' Constituição eJustiça
S~rr~gl!o;. pa~p~f\lTlafl~~o,: Paul~i ~~g~lh~es. P~~lo e de·Rêdação{art54 RICD)
Piments;l\=>rofessotLUlzlnho;,R0bSonTuma, Rublnél- . ' ' . . '. •... . . <,', ' .' ...•
.11.Sig~a~i~g~:SêiXâ~,Y.i?en~~~trud~~ }{iIQiâr.~~~a, Pub,I~ d?~tlre,c,~~dâ COmisSão de COnstituição
Wilson;Santlago;,WllsonSanto~;tZenéll~oi C,oí.Jtln~~, e Justiça e c1é'Red8çao

'J\gnalêfo flnuniz,Bj'~p<>. Wàfídervâl;CéSaF, Medeiros, . .........•. ' .. '.... ..' .
~leOnâricidFonsê6a;C~riolàndSales; CustôdioMàt- . . ..... .' .. I-Rela~ór!o
t6s, FeiTIà~d6.de fàbintió/Màuto. Bené~,iaes; PáuI6 ..Trata-~edeProjétô de Decreto Legislativo,de
~fõhso'~ Zeli~dáNo~aês. J! ....; .... .li.. "'. aUtoriáda C0rTlissãô de 0i~nóiaeL:recnólogiaCOmu-
'i .c~~la':d~t~<?~i~~~, ,2~i~,~ej!!a,g~~~ó'<t~,~003.,. - ..rlicàÇãO e I~for~ática, (IueaPfO"a~:ate> aqué'se refe-

Deputadol:ulz Eduardo Greenhalgh, P~~slde~te; r..ea.p'o~a~l.a~r,;1 ;7,3~~de2,d~~~t~,~b~pde2002!que

sUBSTI1iJnvó'ADo~AÓO~CCJR '. i :~6ili:r~j~'~~~~~"~:~~h~:fl~~~i~~~d~~
Ai. 'p''':'''''''' .''''. "t"" q·/u:.!·· ,·.····s··;..o'r··lz'a··.·.·s··.···A··'s'·s·o··c''1 c1us.ivi.da.ij.e, .8.erv.'... içóde ra.'.êf.IOdifusão.comúnitar.'.iâ narovao a o e Ul· -. .. ,. ..' 'i"· • ..", ... '. c'" • '

\"'1' '"l,' ~' ;.' ; \, .."~ r·: , .• ,., ..... /.'. '.' _ cldad~de ~Ita~.e"r~,.E~él~~do.e~~a./.,..j,.
~~~o 'I~~~~~~r!a, SI~er~~~~B~~I~dlf,u .'De. compfJtênclaCpncluslvada~comlssoes,o
são . p~r~() Dêsenv~lvllTlento pultu~l, ato norrnativo,erTlânado do Pôd~~ExecUtivo, foiapre-
A'rtrsticoeÉsporti"ós éX~CUta~,pelo ~ra-ciado•. 'prirriêiraménte, no .• mã~toJr:)ela Cofnissão de
~ô dê' dez snossem direitoêÍ~.exclusivi- Ciênciae'::recõólôgia, .,.•Comuni~çãoe Informática,
dàéféi~eiViço de ." radiodifusâocoinunitá- qúe)ipro~oupa~~ce~f~XRtá~~I~ap~eserytanêto<> Proje-.
'... ,:,.': .'. ·j'd'··!·· ......::,Ii·"B"'·· I· .... \.•. " E··:,a···d· d . to dé DeeretoLegislat.lv.'o. em.. éplg.ra..fe.· 'r·..la. ..n.a .c aue ue' uerarema, ~>la o a ..."•.., '''·t·' i .. ··, dlj"I<!..~.~.\. .. '1.

"
.'

, , " . ~ i 1::0 re a ono. '. " ,"':
Bahia.

. , '.,,_": .' ,'o ,i_o <.-': __ ::._ " "':. :'" ,.', .":,'
O COJlgressO;Na~id~al d~cr.età:
AI1;,1 b. Eoã~rovad6'0 àto conSÚuite daPortarlân~
~.'" ,.',,,,,-,,"i':',',,'-,',,':t>"f,:f;',:-,"",":;II""", '1,_,.' ,~E;. -':"r"~- ,"~',~",;- •.;..'!r

1;728:dé'2~esetembtode2002, queautonzaa
ASSoclàçã0c0rildryit'áriâ. ~iderà' . dê. Ràdi6dltuSão .
parà'o Deserivofulménto culturêl,.6,.rtrstibô e.Esp6~i
\/0 aexeCüiâr;~pelb;~rázci dê d'JZanos; semiJireito dê
ãxcIUsiv'dâ'd~;'serJiçÕd~~diOCiifú~ôc~rnonítária na
ciâàdéêfêSüê;mréfnà; Êsi~do;dá'Bahlâ. ,:'

Afi:2° Estê~~êcreio'ie~lslativô êhtra~nh,igor nâ
âatadêsú~.PUbliCàçãô'·'i,.>,!~J>'i ., .

.sála'dâ'bornissãd,'28. de Lgosto ae.2003.,.;.
DepuiadoLuizEauardôGree'~halgt1,Presidente.

".;1 .. " '> .
PRO~ETO:ÓE DECRETO LEGISLATIVOl ,..... , ., .... ' ••.. -- .'... ,.,

'. ;. \ N°~.~5O::A;DE2()03 .. " .. '
(DáCo~isSãode€iêhciaeTechologi~,

,CômuniCaçã~ênnfofinátiéà)
'I"'! .. , ". o."" ~." ,.,.". ."
, ..,TVR N 3.00212002
I oi' ,,"," ,",,' i",","'''', _,".'( ;/, '"

I, MSCN086112002
, !.,-" <-/",:.',',:., ,';': .. ~',,>i,' ,.~ :~'y~~-,:, , ~,",,"I ". "'- ',''< .'. , . •

!'PrO\18 oatÓ'queamorlzas Assocl~

aç8o·BêhefiCie~té.dêiAltâneiras'exeéu,~

tar, pelo ,prilió,~e tl-êsall~s,sê~,"di,rêi~o
de exclllsividad'~,s~rviçode radiodifusão
êomliriiiãriána'Cida'de'de'Altaneira, ·Esta
dó doiCêârà;té'ndó~arecerclaCbmissão
dé ConstituiÇão ,é Justlçs'e'dé RedaÇão,
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da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- tos, Fernando de Fabinho, Mauro Benevides, Paulo
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.250, Afonso e Zelinda Novaes.
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo. Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. -

Sala da Comissão, 11 de 8 de 2003. - Deputado Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
Cleonâncio Fonseca, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3.250, DE 2003
(MENSAGEM N° 861/2002)

Aprova· o ato que autoriza a Associa
ção Beneficiente de Altaneira a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Altaneira, Estado do
Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

1.731, de 2 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Beneficiente de Altaneira a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Altane
ira, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Cleonácio Fonseca, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.250/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Cleonâncio Fonseca.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo,lbrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José EduardoCardozo,
José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendonça Prado, Osmar
Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Professor Luizinho, Robson TUma, Rubinel
li, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sales, Custódio Mat-

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficiente de Altaneira a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Altaneira, Esta
do do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.731, de 2 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Beneficiente de Altaneira a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Altane
ira, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.259-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
COmunicação e .Informática)

TVR N° 3.061/2002
MSC N° 877/2002

Aprova o ato que autoriza .a Associ
ação Beneficente, Cultural e Comunitária
Tupinambá a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itaparica, Estado da Bahia; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona·
lidade, juridicidade e técnica legislativa,
com substitutivo (Relator: Deputado
Edmar Moreira).

(À· Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art 54, RICO»)

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 1.889, de 18 de setembro de 2002, que
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autoriza a J\ssociação Beneficerlte; CulturaleCo~u
nitárla Tupi~ambáa exeéuta~; pelo praz~ de três an6s,
serridireito~d~'exClusividade, se?,iço deradíodifusao
comuríháriJ na'cidadãde Itaparicl!, Estado da·Bahia.

t~~~:x:~! ...•. . ". "C' . . '. .' "

àtJ~f~t~~)::Z~~~~~bC~~~~'::c~~1ií~~:~re~
ciado,Prirn:iraTerite,noTé~ito,~ pelaCôhliSsão tle
CiênciaeliiTE~criólógia,:CornU~ic~çãoe' Inionfática,
quef'aprovÓu pa'rece~.favorável; ap~esentari(Jo ::aproje
to ded~cfeto legislatiVC1~:~I~prgrafe.'

, :::'1, "1:,' ':': -' -::~' >,'F ':: ,'.''',:, 11

É 0telató~o. ,. (, .
I~': : \;; ",,:. ";:1': ,:.1 ,'.l i." < ','._ <', ",

! . f' 11 - Voto do Relátor
:i '.!' .,:..i ;' .' , ;,'" ;' "" '_ :". :-. _ ' :~

Conforme determina o.Regimento'lnterno dácá-
. _, ·h·,;I: 'i.,',>,; :: " .,,:, ,:t~n:!; ti' _', ~.;';'" "r: _ _,'" .,',

maradós Deputados '(art. 32, I'I,a),:cumpre que eSta
eomissão de'Constituição e Justiça e de Redação se
pro~uncie acerca"da constitucio~lidade, juridicidade e
técnica legislativ~ da proposição.em·análise.

t f:.' p~opo~i~ãoate~deaos ~eq~isitos coÍ1stit~cio
nais formais relativos ià competência legislativa dà

~ '~t ,'r":"·" "):> ',' "'flr,',:'~ ': "~:,', ',,'~' " !~>:

União elàs *~ibuiçõéSdoCo~gressoNacional; nos
termos do art! 223 da nossa Lei Maior.

, , ,;-, ~ ~, '! ':I "",'; ;" " H" i' " -:' , ' ".' :'{ : ,!,' ;

:Amatériaéde~0rTlpetê~cia exclusiva dO,Con-
gréssb Nacid'"'al,sendÓ() projeto de deCréto legisla
tivoo instrurfl~~toaCfeq~a'dÓ,co~formepreceitua o
ért.109doÀêgilT1e~to Irlterno.. "

Noqu~'lse:,"ref~reàj~ridicidade da matéria,
faz-se neces~ri~"!a)apresentaçãode substitutivoa

)'" :: .. '1; ,.,' I, ',"!' ,:i::', :i!,~: ,,::r· : r,·,'" ~f: " '~ ,': .',' . ,~

fJ~de adequ~~I() t,~~o~d,() p~ojeto de decreto legisla-
tlVO aos termos da l!.elnC?10.597, de 11de dezem-
",,!~ , I ,. "",':'~I ~,I',:,"":,:,,:. ",,::,', !~,r",:~" . , I''',' .. '' :' ':" ,:' .. ~

firo de'2002J E~taalter()uo parãgrafo único do art
6° datei.n~ 9!612,de:1'9 de'fàierêirode'1998 para

!->, " '.J ',' !I,: :a: .. j " "'. ,': " ,,' ; ': , I~.' j -1", i,:': ,li' , ,

fl~pli~~~de,~r,~~, pa~~ ~,~~ arosa:\~lalidadeda outorga
das radlos,c0rTlun~árlas. ..'..' ."'1
. . . '~técnic~ll~gislkti~a ~ a'r~ação empregada.s

parecem aCfequadas, 'conformando-se perleitamen
te àsnôrrTlas'estabelElcidaspelá Lei Complementar
n~ 95~.dê:.199a; ,alterada pera;tei Complementar nO
i07, de200111i, I'

'.'
Isto posto, na~a mais havendo que possa

, ':, : ,'i' ,. ",' ';'.;,:1-,: :'"" :( :,!,."" c"~ i,:i~ I .' '. ",'§:, .,' f" I,

obstar sua tramitação néstaCasa, nosso voto é no
~". :""~',','I;,,~",!:liJhr:""\--',r:,j' ,'o ,,'I, ',,,.i· '"

sentidodacollstitucionalidade, juridicidade'e boa,
técriicEiIElgisla'fivádo,Projeto de Decreio Legislati
vono 3;259,(je"2003~.nostermos do Substitutivo
,~ ' ' ::' i :,,, I,~l

em rEmexo. 'i;! , ' .

, SkJá daeomiSsão, 30 de màio 2003. - Deputado
Edmar,Moreira, Relator:

I' i !!Hilll i I

SUBSTITUTIVO"AO PROJETO·DE
DECRETO LEGISLATIVO

N° 3259, DE 2003 !;
(MENSAGEM N° 877/20(2)

" _ ,! :". :", "~"~o "" ,}:, !:~f """ " ,
Apf()va/o ato que autoriza a Associ-

ação Ben~fiéerite,Cultural e Comunitária
Tupinambáa executar, pelo prazo de dez
anos, s~mdireito de exclusividáde, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itàpàrica,Estado da Bahia.

O Congresso 'Nacio~al.decreta:
J\rt.1 ° Éi'aprovado o ato constante da Portarian~

1.889~ de 18del sete'mbrode2002; queauforizaa
Associação Beneficente, Cultural e ComunitáriaTupi
nambá a execUtar"peloprB:Z0de dez anos, semdirei
to de exclusividaCle,serv1çode radiodifusão cômuni
tária na cidade de Itápârica;'Estádo ~a Bahia.;

Art; 2° Ested~retó legislativo entra em vigor na
data desuapublicação;. . <1":. .". ....•

Sàla daCo~is~ão,30 d.e maiod~ 2003. .!l Depu
tado EdmarMoreira; Relàtor.i,., .

!'I'" I,,, <:i.'·
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Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente, Culturále Comunitária
Tupinambá a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itaparica, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante daPortaria n°
1.889, de 18 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Beneficente, Cultural e Comunitária Tupi
nambá a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade deltaparica, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo enUaem vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.264-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.150/2002
MSC N° 1.02512002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação COMunitária Claravai a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na.. cidade de Claraval, Esta
do de Minas Gerais; tendo parecer da Co
Missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (Relator: Deputado Zenaldo Couti
nho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Publicação do Parecer da Comissão de ConstituiÇão
é Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata de projeto de decreto legislativo, de autoria
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Inforrnática, que aprova o .ato a que se refere a Por
taria n° 1.997, de 7 de outubro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Claraval a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser-

viço de radiodifusão comunitária na cidade de Clara
vai, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o proje
to dedecreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca daconstitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequada.s, conformando-se perfeitamente
às nOrmas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alteradapela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto .de Decreto Legislativo n° 3.264,
de 2003.

Sala de Comissão, 8 de agosto de 2003. ~
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO}

N° 3.264, DE 2003
(MENSAGEM N° 1.025/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Claraval a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de



DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Antoniô Cãinbraia
PROJETO DE LEI N°1~840j03-cio Pôder Exe-

• • " • ~, "."" o", .. , : :' • '" ~, , " -',' 1t "', . " , ;'" JI'''

CutIVO;" que "altera,a legislação tributária federa!."
Ao .Deputaêlo· Carlos wmiah :

, .....,.PROJETOI>ElEI~°1.661i93:"'do Sr. Ro~rigo
,Maia -q'ue "~ispõesobrào dep<Ss~o judicial e eXtraju
dicialdêvalores referÉmtés a créditos tribUtários rTllÍnl
cipais ê dâótJtrasprolÍldên6lâs:'

" '" " " ',,~~~:- .,i ,'w ' .!,~",,' ,'o ,

. Ao Deptítadó"Joaó leão
'.. , .. '····i"·· ,.;, ':. ,--" "":' " .. ' '-,' ..', ,r,'

PROJETO DE LEI NO 7.244/02 -.;do Sr. Ronaldo
VasC?IÍcElllos - quel.altera oC~P'ftúlóVII-Bdâtein°
~3~5,de 7 d~ dez~rrib~óde 19'76, oo'm aredação
dada pela Lei n0 10.~03/de31.d~ outubro de2Ô01 ~

Ao Deputádo,Jos6 IiJmitão
PROJETO DE LEI 'NO 1.554/03-do Sr. GerSon

Gâbrielli -quà"ptorrogaÓpràZo dãopção adp~rcelá;'
',',' ~,. ,", ""',.1 '1',.' fl:,l.~ ,.,~,,': ',,, ~ , 'J • " ",.-.' ,",'

m.ento .especial concédldo pela, Lei n.o 10.684, de
2003."

Ao Dei'utadoiprom6tor. Afonso Gil
PROJETO DE lEI N° 7.047/02 - do Sr. Alceste

~Imeiéf.à- que "inst~uio \(ale - r~ ITransPorte, e
dáoútras providências." •

Ao DepíltàdoRaul.1ungma'nn ,'" '
.... . "', ·,"1 . ', ....• ' I"·.··. "

". PROJETO DELEI N° 1.640/03...:doSr:Eduardo
Cunha-que "dispõ9sobràa separação 'pela institui
ção ÍJâncánadô límiteéfo th~ú'eespeciàl do valor cio
sàido dispóriívelérhêôntã corrente:' .

".'~ " "'I';:" .', -oi f":,,:"'l, ""."~:' ,;,'~ ,i' ".~.',:'".-:' .,:, ",' .. , 'I' >-:

, .... . Sala dàComissão,3âesetembrode 2003.-
Mâriá LindaMàgàlhãê~, Secretária.

O'.Congre~$ONaêionaldeCreta~ ..
.' .... .'AI1~1ó É'é':lIbvádoÓatoéoíistàntedá PO'r1arián~
1'.9.97~ deZdeout'lJbrode 2002/que"autorizáaAssol
ciaçãôGômúnitàriaCiéravaraexecutar, pélop~o dê
dêz anos;sêrndlreitodêexclú~ividade~ serviço de ra~
diodifU~ão;oornú?itária~à cidade de Claràval,'Estaoo
de tv1inâsG"etârs~<:'~'iF' ..... ..•.

~~tt. 2~Es~edec~tolegislativo entra àfu \(igor na
data de suapublicaÇã(). '., ." . ..:, ..• 1 I.':;, •. ,
,~~al~,d~lp~miss~o,B ~e ~g?st6 de:2~Oo:L-

Deputàdo'Zenaldo Coutinllo, Relator. .'
"., !': ,:"'''~'''' :~~ ';O:-" _'~':;"_' ".~ "": _ ,: ~,-,,,: .'j,.
11I- Párecer,da Comlssao

! .t;..cohiiskãoaeCohstitUição eJústiçaéde··R~:'
daÇão; ern:réuhíão()rdinárià ,rêálizaaa hóje, 'opinou
unahim'é"merlle pélaoo'ristitucionalidade júridicidàâé
,e"técnicà'[Jegisfativà'côm:siJbstitutivo, do, Projeto de
Deérefé?t;e'gislât~õ n~3A~64/2003 ..nôstêrrl1os do Pa
reciudo'. Relàtôr'DepUtaêloZeriàldóCóutInhó.

..,.:Est~~~~t~~§~eryt~á,.o~ ~e~rl0rres'.,~êpllia?o~
LUIZ Eduardo Greenliargh -.;. Presidente, Patrus Anahl-

\ '_ -_. :. )"): '. ,.' ti' "I'>" ': JO." , ~.,'. " "':' ~;.) -',,',: ,""'.',: ' -~ ~, ',' 't' '.

~s, E~~a~qoii,~aes,àJ,uíZ~ Denise. F~ssátd-
~ice:~~esi?e~~~~,.~~~r.~,,~e.~a~la,.:~ri~ré.~ê~â,r.o~
AntonloÇ;arlosBlscala.,~ntorllo.c~rtos Magalhães
Nêto;:~ntonio lCr~*,~SdrÚba'I:l3entes;i Bos&> Costa;
Darci €ôêltib~.Ed~aMàcéãO, lI>raHfm Abi~Ãckel,lIêféu

f t ,'\:•. ,' ,". ',I " ":~,,'O",, ':!'I ~~ Jl' ·:i.r'· I"~ ,;,_ f ,*.:,0" ~', " <'L' <

Ptraujo,.· Inald? Leitã04J?ime •.Martins~.JoãO Paúlo.Go-
mesda Silva,lJosé E>ivjoo,Jos~"EdJàrctô'Çaroozo,
(o~é Iv~ S~~~~r ,J~,!í?:t~~I~â,~c>, iiP;111urjc~o I 'qlÍirlt~,i.lá
tessa,IMàurTcloRan~s;Mendonça ...·Prado, "'0smar
S~~agI1o;·Pa~9.~·~tr,l~hl.~0:iliPã~!o,r~agàlh,~es,. ~?4r6
PImenta, Professor: ll~lzlnlio, Flobs?n Tuma,Rubrn~I.-

~~~g~'~~~~~:~fJ~~Ó~~~it;i:~~~~b~~~~:
AgnâlãoMüni~,~lspO)WandêrVal. CéSar~M~eiros;
CI~nânci~F,ohse6aíéMiolanôSale~,Cú~ódiO Mát-

~~n~t~t1j~t~~t:~~~, MaUro' ,Benevides; pJulo

i" , .'.salà:dâ'j,tomis\,ão,281de:agosto,aà2003.• ~
DàpUtaCloll'iz Ea"uarêlô Greenhalgll, Presidente.

.,·'i· ..•. 1·"",.·, . ", '>.,.. ",,""
SUBS;rt!Ui!I~? ~DOrADO ~CCJR

I""'ft:,~.,"\:i"".:i~,"'~ --,,~'.',~: , -,.~ __ .',- •

, .·····I4Provaoatoqueautonzaa.Assoc'-
8ç~?'JI~e:.'!Ju~!Hiri~..~lar8~a', a.~~~~Ut~r,
pelo prazo,ded'ez anos,! sem direito de

~'.2 "'" I:.,' ';'.~' " "," i;, "., P t ':'. ;;. c,""", .•' I (" '~"':'.: .,~ "., ,',

excl~slvldade;~ervlç()de .radu)difusãó
c,omun~ria.~aciéiaélé deClàravai,E~ta
cfo de MrriasGemis.

I '
!
,

Sérembrodé'2003 DIÁIU()·bA CÂ.MARA DQSDEPlf[ADQS Quinta-Ceifá 4 " 42901

êicllI~'ividade,sérviço ..... de.riídic.difU$ãó OCongresso Nacion~lI decreta:, .
~o'niurijfáÍ1.·.ana.éidadede;Clarâ\iál, Esta:. ~n. 1~ Eapro"adooãtoconst~nteda Portaria n~
do d~ Minas Gerais. , . , ..... j,~, i.' .. , ..' .'''' ..... '.'" I.

1997,rde Taeoutut:>,ro de2p02, que autoriza a ~ssocii-

ação ComlJ~itá~ià ~ja~v~I ~executar, pelopfaZ()00
dez anos'::sélÍi direito detê>Cclusividáde,serviçb de rei-
""",."",'~~,,;'" .",I,':,"'}Jj_~",-:,{"",·I' ,,' :"',',""".": ,.;~\ ',' ' _,', :':"::)-1'i i_~ ~",'"y,

diodifuSão comunitária na cidade de Clàràval, .Estaoo
" ~ ," '("'.'. , , ","'.: ::~~"., ,.::>,' -' ','1;,1:

de Minéls Gerais '. ". .trj
~rt:2° ESt~de6re!olegislatívó'entraJm"iQô~na

datadésUél publicàÇãó...' ." .'. ........•... ' ".' .• ·.. r:. !I;/ '...•.
SâladaCornissâ0' 28 de ~golsth d~. 200á'

D~putadoLirizEduÍlrdo Greenllâlgh; Presidente.
. ' '1'"

DESiGNAÇÕES
i

cb~lss~o DEFINtNq~SE TRIBUTAÇÃO

. .o Preside~te daeórnissão, .. Deplftàdo'; Eliseu
Res~mde, fez à'seguinte c1esígn'ação de'relatorià nes-
ta data: ';:í "

I I, nill
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1° Suplente de Secretário:
GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

2° Suplente de secretário:
WILSON SANTOS - PSDB - MT

3° Suplente de secretário:
CONFÚCIO MOURA - PMDB - RO

4° Suplente de Secretário:
JOÃO CALDAS - PL - AL

LíDERES E VICE·LíDERES

PT
Llder: NELSON PELLEGRINO

Vice-LIderes:
Al1indo Chinaglia, Ary Vanazzi, Carlito Merss, Devanir Ribeiro,
Fátima Bezerra, Fernando Ferro, Gilrnar Machado, Henrique
Fontana, Iriny Lopes, Ivan Valente, João Magno, Undberg Farias,
Luci Choinacki, Luiz Sérgio, Mauricio Rands, Paulo Bernardo,
Paulo Delgado, Paulo Pimenta, Paulo Rocha, Rubens Otoni,
TeIma de Souza, Walter Pinheiro e Zezéu Ribeiro.

PMDB
Llder: EUNfclO OLIVEIRA

Vice-LIderes:
Mendes Ribeiro Filho, Sandra Rosado, Benjamin Maranhão,
Asdrubal Bentes, André Luiz, Adelor Vieira, Osvaldo Biolchi,
Carlos Eduardo Cadoca, Dr. Pinotti, Alberto Fraga, Gustavo Fruet,
Leandro Vilela, Osmar Serraglio, Wladimir Costa, Mauro
Benevides, Henrique Eduardo Alves, Wilson Santiago e Jorge
Alberto.

PFL
Líder: JOS~ CARLOS ALELUIA

Vice-LIderes:
Rodrigo Maia (1° Vice), José Thomaz Nonô, Roberto Brant, Murilo
lauith, Kátia Abreu, José Roberto Arruda, Luiz Cal10s Santos,
José Rocha, Antônio Cal10s Magalhães Neto, Onyx Lorenzoni,
Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion, PaUlo Bauer,
Pauderney AVelino, Nice Lobão,Machado e Moroni Torgan.

PSDB
L1der: JUTAHY JUNIOR

Vice-LIderes:
Custódio Mattos (1° Vice), Sebastião Madeira, Carlos Alberto

Leréia, Eduardo Gomes, Antonio Carlos Mendes Thame, Antonio
Cal10s Pannunzio, Nilson Pinto, Rose de Freitas, Luiz Cal10s
Hauly, Bismarck Maia, João Almeida, Átila Lira, Bosco Costa,
Walter Feldman, Alberto Goldman e Aloysio Nunes Ferreira.

PTB
Llder: ROBERTO JEFFERSON

Vice-LIderes:
Fernando Gonçalves (1° Vice), José Militão, Félix Mendonça,
Arnaldo Faria de Sá, Ricarte de Freitas, Nelson Marquezelli,
Eduardo Seabra, Josué Bengtson, José Carlos Elias, Ricardo
Izar, Pastor Reinaldo, José Múcio Monteiro e Marcondes
Gadelha.

PP
Llder: PEDRO HENRY

Vice-LIderes:
Celso Russomanno (1° Vice), José Unhares, Francisco Dornelles,
Romel Anizio, Ivan Ranzolin, Francisco Appio, Mário Negromonte,
Herculano Anghinetti, Ricardo Fiuza, Ricardo Barros e sandes
Júnior.

Bloco PL, PSL
Llder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-LIderes:
Bispo Rodrigues,. Sandro Mabel, Uncoln Portela, Humberto
Michiles, Coronel Alves, Milton Monti, Jaime Martins, Miguel de
Souza, Almir Moura e Roberto Pessoa.

PSB
Llder: EDUARDO CAMPOS

Vice-LIderes:
Renato Casagrande (1° Vice), Janete Capiberibe, Paulo Baltazar,
Dr. Evilásio e Isalas Silvestre.

PPS
Llder: ROBERTO FREIRE

Vice-LIderes:
Colbert Martins (1° Vice), Nelson Proença, Leônidas Cristino,
Geraldo Resende, Dimas Ramalho e Agnaldo Muniz.

PDT
Llder: NEIVA MOREIRA

Vice-LIderes:
Dr. Hélio (1° Vice), Alceu Collares, Manato e Dr. Rodolfo Pereira.

PCdoB
Llder: INÁCIO ARRUDA

Vice-LIderes:
Jandira Feghali, Daniel Almeida e Vanessa Grazziotin.

PRONA
Llder: EN~S

Vice-LIderes:
Amauri Robledo Gasques.

PV
Llder: SARNEY FILHO

Vice-LIderes:
Marcelo Ortiz.

Liderança do Governo
L1der: ALDO REBELO

Vice"Llderes:
Professor Luizinho, Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas,
Vicente Cascione e Renildo Calheiros.



CeaÍ'ã

Maranhão

Rio Grande do Norte

Átila Lira- PSDB
B. Sá-PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro ~ PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Páes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PcdoB
Simpllcie Mário - PT

Osvaldo Reis ,- PMDB
Pastor Amarildo - PSB
Ronaldo Dimas-PSDB

Antonio Joaquim- PP
César Bandelra~F'FL
CI6vis Fecury ... PFL
Costa Ferreirâ-PFL "
Dr: Ribamar Alves- PSB
Eliseu Moura - PP " ,'" ,,'
Gástão Vieira - PMDB "
JoãoCastelo-PSDB.
Neiva Moreira ";PDT
Niêe Lobão ~ PFL
Paulo Marinho ·PL
pêdro Fernandes- PTB
pedro Novais - PMDB
SarnéY Filho - PV '
Sebastião Madeira,-PSDB
Térezinha!Fernaódes - PT
WagnérLágo. PDT ,
Washington Luiz - PT

AimeKlade Jésus .Pl
Anlbal Gomes - PMDB
~ntenio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Âmon Bezerra :PSDB
Bismarck Maia- PSDS
Eunlcio Oliveira - PMDB .
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PedeB
João Alfredo - PT
JoSé Linhares -PP
José Pimentel - PT
LéoAlcantara -PSDB
léÔóidásCrlstlno - PPS
ManOElI Selviana - PSDB
Mauro BenévideS ~.PMDB

Moronl Torgán - PEL
~astor Pedro Ribeiro - PMDB
Roberto Pessoa - P12
RolTlmel Feij6 - PSDB
Vicente Arruda:' PSDB
Zé Gerardo-PMDB

Plaul

Álvaro Dias'; POT
Fátima Bezerra -pr
Henrique Eduardo Alves -PMDB
Lavoisier Maia - PSB .,'
Móéio Sá -PTB '
Nélio Dias- PP
NeyLopes'~'PFL

Sandra Rosado - PMDB

Acl'é

Pará

Anlapé

Amazonas
Átila Uns-PPS
CarlasSouZa - Pl
'Francisco Garcia,- PP
Humberto Michiles - Pl
lupérciCl Ramos ~ PPS
Paudeme~Avelino- PFL
'Silas Camara- PTB ,
VanessáGràzziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Múnlz - PPS
Ànselmo-PT
Casara ~ PSDB
'Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde ..; PT
Ml.uinl1aRaupp - PMDB
:Miguel de Souza- PL
I Nilton Capixaba -'PTB

)ienrlqueAfonso - PT
João Correia - PMDB
João Tóta -pp
<Júniór Betão- PPS
Nilson Mourão - PT ,
PerpétúSAlmelda - PCdoB '
,RonivonSantiago - PP ,
ZicoBronzéado - PT

DEPUTADOS EM EXERClclO

,-Antonio Nogueira: PT
~,CoronelAlves- PL
.Davi A1cólumbre- PDT
Dr,Benedito Diás~ PP
Eduardo Séabra- PTB
Hélio Esteves,- pT
;~anete,Capiberibe~PSB '
:Valdenor Guedés- PP

!:Ànlvaldo Vale ~ PSDB
AnnPóntes -PMDB" "
~ditlbál Bentes '..; PMDB
E3abá'~.'PT
Jader Baibàlho-PMDB
José Priante~PMDB
',~oslJé Benglson - PTB
NiciasRibeiro - PSDB
Nilson PintCl- PSDB
Paulo RoCha- PT
Raimundo Santos:. PL
Vic PireS Franco ~ PFL
WladimirCosta - PMDB
Zé Geraldo,- PT
Zé Lirrla'~ PP
'ZenaldoCóutinho- PSDB
Zéquiríha Marinho - PTB

Roraima
AIee8teAlmeida ~'PMdB
Almir Sá'~ PL '
'Dr.Rodolfo Pereira ~PDT
íFrancisco Rodrigues"; PFL
:Luciano Castro-PL'
,Maria Helena- PMDB
'Pastor,Frankembergen -PTB
'Suely CamPos ~,PP

Tocantins Paralba
parci Coelho - PFL ' ,
Eduardo' Gomes - PSDB I

Homero Barretó-PTB
Kátia Abreu - PFL
MaurIcio Rabelo -: PL

I1 i,

Adauto Pereira - PFL .. ,' '
Benjamin Maranhão - pMDB
Carlos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão- PL



Lúcia Braga - PMN
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Hique - PL
Wellington. Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra- PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza- PP
Roberto Freire - PPS
ROberto Magalhães - PTB
severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de. Lira - PP
Givalâo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
JoSé Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
RogériO Teófilo - PFL

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto - PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
COlbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PTB
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior ~ PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassurna - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetli - PP
Ibrahim Abi-ackel- PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PTB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Maltos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira" PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer- PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Osmânio Pereira - PTB
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB



Arnaldo Faria de Sá - PTB .
Bispo WanderVal ~ RL
Carlos Sampaio- PSOB

, Celso RUssomanno ~ PP
Cláudio Magrâo';PPS

: CdràucLSóbrinho- PFl
, Delfim Netto'; PP,. '

D~v,an.ii'J~jbelro .. PT
, ~'DimasRàmalho-PPS

-.Or. Evilásio ~ PSB
'; Dr.Hélió: POT

Or.Pinotti -PMDa
OilrVal OrlelO - PT;
Edna Macedo ~. PTB ..

" Elimar Máximo Da'masceno -PRONA
Enéas -PRONA

: Gilberto Kàssab- PFL '. .
Gilberto Nascimento - PMOB

, laràB'emardi - PT
IIdeu Afáújo·:.·PRONA
Ivan Valente ~ PT

;; JamilMílrad,~PCdoB
JeJterSoneamPoS~'PMOB
João Bâtista ..; PFl:
João Herrmann Neto ~PPS
João Paulo CunHa -PT

i., José Eduardo Cardozo -PT
José Ménlor • PT i

: JOlf.inq candido :.;'~
JuliO Sêmàghinl - PSOB
LObbé Neto -'PSDB
ltÍciano,Zicà~PT ,
LUiz Antonio FleiJiy - PTB
Luiz CatiosSantos;- PFL
tuizEdual"do Greenhalgh- PT
Luiza Erundina·~ PSB

, MarcelO Ortiz~ P~' '.
Marcos Abramo; PFL
MaiiangelaDuárte- PT
Màdeiros~ PL
Michei ,Téme~ ~PMOB

,; ~iltonMonti:'; PL,
f'lelso~ Marquezeni - PTB
"'ãulon Uma- PTa
Ô~andoF~lrltà:zzini -PT
PallloKobayashi,; PSDB
P~úlo~ír,na~i;PMDB, ... . , .'
Professor IrapuanTeixelra - PRONA
profeSscm Luizinho ~ PT
RiCardo liar,; PTB,
Roberto GÓUvÉlIá-' PT

. ;,Robsor(Túrriá,; PFl
, .,Rúbil}eili '::PT., ','

'SalvadorZimbaldi ~ PTB
:' TélmSdeSóiJia'-PT

, v~dãO~orriési-P~ ',..

:'J::.,.~dd.:f.=.. '~.rr.. sr.S.i.~~N~e"~'i~i.Al
l?e~~lnho ~, PT 'i'

• I alter Feldman - PSOB
, ~ laiê'eobra..; PSOB

~:~!~~::~ ~~FL Mato Grosso

pêdroffê~ryh~PP ,
Rit:arte de FreItas - PTB
Rogério,SlIva -PPS .',
Ttielrrfa de Oliveira - PSDa
WelintonFaguõdes - PL
WilsonSantos~ pSDa

,;.un ." .,,'

Sérgio Mií"anda - PCdoB
Silas'Brasileiro - PMDB

:VifgmoGuifiiarães - p,T
;Vittorio MedioU ~ PSDB

. Esplflto santo
i '\f'. I

'~uRosa~~p. j

,I~ny, lopEl,s:'P:r:, .'.'
,José Carlos Elias - PTB
'Manato~ PDT ....: '"
.•.. Márcêlino, Fraga ~. PMoÉ!
iMáfl:ús.Vicehte'- 'PTB

'!Neucimar,~rágé ~ PL:
;Nilton· Bàiano -pp
~ Rénáto'casagrânde~PSB
:Rose de Freitas ~, PSDB " . '.'
• " ','" .,; I.,! "Rio de JaneIro
,iAlexàndre Cardoso - PSB
:AleicáÍldfe Sântos ..; PP ...•
;~I'!lerindàd~ ca~alho• PMDB
:~Imi~Moura tPL'I"
'trídré Luiz-,PMOB,
JtonJó eSti.~s Biscaia~ PT
i .~nardoAriston ~. PMDB
,i Bis(>o Rodrigues .;;PL:
'1tárlos Nader - PFL,
[Carlos sântàná -PT
JlCríe:o, Jl,lehêar ~ 'Pjl"
i Oeley, ~ py, ". I
'Dr. Helenó-PP :
Edson EzÊlqlÍiel - PMDB
EduàrdoCunhá -PMOB

'.EduardOpàés .~ PSDB
'ElaineCOsta~PTB ,
;Fernàndo'GabEilrá - PT
•FerriandoGónç'alVes,-PTB
'Fernando [opes~S.PART.

"FranciSCo' Oórrie"es~ PP
:námarserpa .~ PSDB
~Jair,Bolso~aio·PTB .. "
:JandiraFe9tlali~PCdoB ,~,
[Jóão Mendes de Jesus· PSL
'Jorge Bittár ~ PT I, '
'JoséDiVinô~PMDB
iJosias Quintâr:PMDB . .',
',Julia Denise Frossard- PSOB
,Julio ,Lópes .; pp \ ...
'LáuraCarrie'lro~J;>FL .
L.&onardó:f:liéx:iání ,. PMOB
Und6erg ~árias ..; PT

,'LUli Sérgio -' PT; ,i
Ma~a'Luéia~P,MOS,
Moreir,aF~nco ~ PMDB

,Nelson~om,ter ~ ~MOB
Paulo'Baltazar". PSB

'PauloFEíijó ~PSDB
,Reillãldo Beião-Pl,
Renato COzzoliriol- pSC
Rooertó:Jef(ér'soh'- PTB

!RÓdrigá 'Mái~ ~PFL
'Sandro,Matos~. PMOB
',Simão~sim~PP
Vieira Reis-'PMDB

,~t~~:,~~~td::OB SâoPaulo

AloYsio NúiulsFerréira ..pSOB ",
Âmatlri Rbbledo Gasqúes - PRONA
lngelaGuaClagniri -PT ...." .,
lntonio CaÍ1~s Mendes Thame -PSDB

Âôto.. fiio..,'..C.aí1.,,os p.an..nun...Zio - PSOB
l~indo ChinÍlglia 1PT" .

..---_4_-------.,.-__"!",.,"!",~,~,.,"I'i., "!'I,wmllll!'ii"'I-----~,'!'rj..,,----,...----.....-------.....-------



Distrito Federal
Alberto Fraga - PMDB
José Rajão - PSDB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida -PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz c PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka • PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PDT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões -PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Cartos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odflio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama· PMOB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSDB
Vignatti - PT
Zonta- PP

Rio Grand~ do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcisio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci - POT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSOB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor ReinaldO - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



ci3r1os Abicalll
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananlas

Vignatti

1 vaga

;

Alberto Fraga
Confúclo Moura
Marinha RBupp

Mauro Lopes

Inácio Arruda.

Pastor Amarildo

'2vâgas

•. Mário Hétlnger
Pompeo de Mattos"

Geraldo Ttladéu
Júnior Betão

Raul Jungmann - vaga do
. PMDB

Professor lrapuan Teixeira,

Jovlno candido

. c'

! DarCi Coelho
José Roberto Arruda

KâtiaAbreu

VlcPires Franco

(Deputado do PL ocúpa a
vaga)

João Lyra
Joaquim Francisco - vaga do

'.,.. .U. PFL
José Múclo Monteiro - vaga do

.'. . / .• :PSDB
Pastor Reinaldo

Tatico
.. Zequlnha Marinho

PFL

PMDB

B.Sá .
Cezar Silvestri

PDT

PPS

PRONA
Ellmar Máximo Damasceno

PV
Edson Duarte

Alvaro Dias· vagado PSB
Dr; Rodolfo Pereira
luciano Leitoa (Licenciado)

'.' '..'. PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vàga)

Carlos Dunga

José Carlos Elias

~os~é Bê~gtson.
•Nelson Marquezelli .

PL
Roberto Pessoa- vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
í . PSB

· RénatoCasagrande
· (Deputado doPDT ocupa a

vaga)
(Deputado doPP ocupàa
vaga)

. ",.

Secretário(a):Molze~Lobó dá Címha
Local: Anexo II,Térreo.Ala C, salà 36
Telefones: 318~6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
... ' REGIONAL

Presidente: Átila uris(PPS) .
1° Vice-Prêsldente:RogérloSilva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDl)
Tltdlaresl ,., Suplentes

Anselmo
Babá
Henrique Afonso

· PauloRochá .
Terezinha Femandes

· (Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
PaudemeyAvelino
(Deputado do PLocupa a
vaga) .' .. ' .
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Arceste Almeida
AnnPontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho

Júlio Casar

Júlio Redêcker

Julio semeghini

Augusto Nardes

~nivaldo Riooiro

Nelson Meurer
NUto" Baiano

AdaÚloPereira
.Cartos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio SOuto

Francisco Rodrigues

Anselmo
HélioESteÍfes

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

,Nilson Mourão
Ruben~ Otóni

SimplfcioMário
'·.,Vignattl

ZicoBronzeado

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

LaelVarelia
.' .'. . .,~:

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori

Marcelino Fraga
Pedro Chaves

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PP

PFL

PTB

PMDB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Amon Bezerra

iCOMISSÓES PERMANENTES
!

•..•.. COMISSÃO DEAGRICULTUR{' E POi..tnCA RURAL
,Presidente: Wáldemir. Moka (PMDB)' !'i.·
,1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
'~VicecPreSidente:AbélardoLupion (PFL)
,3" ".!ce:fr~ide~te: João Gralldão (Pl) ,
TItulares'!. ... ',::1 ..',
. ,. :i! "PT

'Adão Prêho' . ..!
,Assis Miguel do Couto
àoão Grandão I

,)osias Gomes .;
'Leonardo Monteiro
.' LuciChóinacki j

!Odair', ". I
•.'Orlando Deseonsi
lZé Geraldo !

: .•.•.•• >. . !
:',;1" " ;',:':/ '--o ,-,-I

'Abelardo Lupioni
iJoão Carlos Bacelar
~'KátiàAbreu I

:RonardoCaiado I

!'(Deputado do PP ocupa a
'.vaga) ,>' .T. '.' ,'.,
,(Deputadodo PP ocupa a
'!vaga)< .... ..1

ç(Deputadodo PL ocupa a
i',vaga).' ... ,. '.. : ',' .
.j'(Deputado doPP ocupa â
i!vaga) .. I

!>.'.' -:, !

i~'Conroê:i~ Moura I
!XJaderBarbàlho ',1

i: Leandro Vilela- vaga do PSDB
!"Marealo Castro' I

:!Moacir MictlelettO
I!Moraes Souza ~ vaga do PL
I".'· ,.' . '.' !
I!Odllio.Balbinotti I
F'" '.,.' ••... ,..... ". ,
'!,SUas Brasileiro li
:Waldemir Moka I.
(Zé Getardo - vaga do PL
i:/ .• :·.•... '•.. i .

1 Anivaldo Vale. I
i: Helenildo Ribeird .
i'(Dejultadó do PP ocupa a .'
['.vaga) :. ..•• ...':
i'(Deputado do PP ocupa a
ivaga}, I

i'(Deputadodo PMDB ocupa a
ivaga) ••... : '....... .•.• i

!'(Deputado do'PP ocupa a
i'\,aga) . I

!"I: "". ". I ..•••.hBenedito de Ura ~ vaga do
'PSDB .. I

I;CleonAncio Fonseca - vaga do
;PSDB.' !
iDilcéu,Speraflco Lvaga doPFL
:tlicóRibelro I,
Fra?ciscoTurra I

,Le0llardo ,!i1ela -Ivaga do PFL
:Luis,Carlos;:Heinze
:NéUo Dias ~vaga doPSB
:Roberto. Bàlestra ~ vagado PC
idoB .••. !

."RomeIAnizio -vaga do PSDB
'Zé Lima':' vaga do PFL
'Zonta i. I

nil i



Sérgio Miranda

Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladirnir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonõ

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães
Zelinda Novaes - vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

B.Sá
RogérioSilva

André Zacharow

Davi Alcolurnbre

Alexandre Cardoso
Paslor Amarildo

Renato Casagrande

Anlonio Cruz
Elaine Cosia

Josué Benglson
Mareus Vicenle - vaga do PP

Salvador Zirnbaldi
PL

José Sanlana de VasconcellOs •
vagadoPFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique - vaga do PSDB

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia - vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PDT

PTB

PSB

PPS

PSDB

PMDB

PCdoB
Jamil Murad

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
doPMDB
MauriciO Rabelo
Paulo Marinho. vaga do PT
Rairnundo Santos· vaga do
PT

lris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Cârnara

Luiza Erundina
2 vagas

Alexandre Santos· vaga do
PSDB Antonio Joaquim

Ricardo Barros José Linhares
Sandes Júnior Julio Lopes
Valdenor Guedes (Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Takayama

Vieira Reis
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith - vaga do PT
Pedro Irujo - vaga do PV

AdeJor Vieira
EduardO Cunha· vaga do
pp
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves

José Priante

Arioslo Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Serneghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

1 vaga

Sarney Filho

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Paulo Delgado

Rubinelli

Wasny de Roure

1 vaga

Dr. Benedilo Dias
João Tola

Mário Negromonle

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

. PFL

Jaime Martins

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinlo
Thelma de Oliveira - vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

PT

PFL

PPS

Mauricio Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PDT

PRONA

PV

Carlos Souza

Davi Alcolurnbre

Josué Benglson

Ricarle de Freitas

Zequinha Marinho

PP

Maria Helena

PTB

Átila Lins
RogériO Silva - vaga do PT

Anlonio Joaquim
Suely Campos - vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

Luciano Leiloa (Licenciado)
PCdoB

Perpélua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grauiolin

Amauri Robledo Gasques

Edson Duarte

PSDB

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walfer Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PL

Luciano Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Sanlos

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freilas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Janele Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Secrelário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidenle: Sandes Júnior (PP)
~ Vice-Pre.sidente: Vieira Rei~ (PMDB)

.3° Vice-Presidente:. Silas Cârnara (PTB)
Titulares Suplentes



Suplentes

Enéàs

Sarney,Alho

Ivanvârente
Leonardo Mónteiro
Orlando FaÍltazzini

, Vicentinhó .
Wafter: Pinheiro

" ·1 • ',~ "

, ,. CarlOSWillian
Gonzaga Patriota

baga

Agnaldo Mu~iz
Rogério Silva

Mánato
SeverÍano'AIVes

PromotOr,Afonso Gil

AntonioCa~os Mendes
.11lame

CarÍos sàrripaió

Ronaldo 6imas

Jalr'Bollionaro
luiZ Antonio Aeúry

Ricartede Freitasi

(DepUtado doPL ocúpa a
,I .'. .. 'Vaga)

(Deputado do PFLocupa a
vaga)

Bispo Wand9rVar
'. cáltas' Mota

Heleno'Silva- vagâ do pTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

~.~-, .'C"

Abelardo.Luplon
GeNésio Silva

Marcelo GuimaÍ'ães Filho
(Depútado do PVocupa à

" vaga)

.Ândrá Luiz
,Max Rosenmann
Moacir Michêletto

SilasBrasileiro - vaga do PP

PP

PL

PSB

PDT

I

PTB

PPS

PRONA

PV,

PCdoB

AnnPontes
José BOrba'
Luiz Bittencourt ,',,
Nelson Bornlerovagadó PSDB
Sandro Matos'" vagado PP . '

PSDB

(DepUtado do PSBocupa avagaj
(DepUtado 'do PMDB ocupa a
vaga)

IIdéu Araújo

MáiCélÓOrtlz

Áns~lmo,., .
César Medeiros

, Fernandó Gabélfa'
João Alfrédo
LucianoZicà~vagadoPt.
LUiz Alberto .. vaga do PL. ", . !
(Deputádo do PP ocupa avaga)

PFL
pâêst..ândim , ' ,', ,
(Deputadodo PTBocupa avaga)

, (Deput,ado dó ~scocupaa vaga)

(DepUtado do PVocupa à vagá)

PMDB

, Aníbnio Cru~
Edria MaCedo

;' Roberto Magalhães'

Viê:entà éascione
~ji!;: ' ..'>" .' f ,,', '.' ":" ~

(Deputado do PL ocupa a
'vaga)

"SispóRodrlgues
EdmarMoreira
InaldoLeilão .. vaga do PTB
Jai~e ~ártins j. '.

João Paulo Gomes da Silva

ÁI~x~irídré Cardoso
MauriciO QulntellaLéSsa
pàslorAmarildo

Colbéit Martins
JOlio Delgado

AlcáuCollares
André zaé::lÍarow
.J.•..,' I,' .".;

Sérgio Miranda .

,cleÓria~ÇíoFonsEléa
Dilceu Sperafico

e.;ivàído' 'RibÊlllu

I~ári Ranzolln

RJêafdoBsrros

êâzal" Sc:hinnér '
EIIseu Padiítl'a

João Matos
Mauro Se'nevides
•Odlliô Sàlblnotti'
Osvaldo Blolchr '

,Paulo Afonso
Paulo Lima

, AnrVaído Vale
Antônio carlcis Pannúnzio

Atilá Lira
Boriiféélo de Andrada

CtistódioMattos
ItamarSerpà

Nicias Ribêir'o

CéSarMedeiros
ChiCo AlenCâr

CoIOl'iíbo
.Fétirna Bezerra

, .João Alfredo
José Pimentel

[uiz Couto
'.' "..... ,Odair

'. "Paulo Roch,a
Washington luiz Secretério(a): RéJàne sal~te Marqtàs
~. ;', , Ltlcàl:Anexo II,Térreo, Ala, sàla 21
Coriolano Sales Telefories: 318-8322 A 318-6923

FemandOde Fàbinho ." " FAX: 318'-2144
JalroCameiro '"
Moroni Targan COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

Paes Lândim , ...,'" , ,," • ,', E MINORIAS
.', " ," . ' "" pedro:lrújo Presidentà:GivaldoCarirnbão (PSB) ,

Reglnaldo Germàno~ vaga,dó 1~Vjce,-Presidànte:Nelson Bomiér (PMDB)
PTB2·Vice~Presidente: Júlio Lopés (PP)

RogérloTeÓfiío 3·,Vice~PreSidente: LuizAlberto(PT)
,zelindaNovaes Ttidtares ' ,

PT

PSDB

PMDB

Vanessa Grazziotin - vagado
, , PMDB

PRONA:

AloySio NUn~s Ferreira
Bosêo Costa '
EduaÍ"do Paes
,João campcis ,. '.
"Julzá Denise Frossar'd
Vicente Arrúda
Wilsôn Santas .. ' ,
ZÉlnaldo Coutinho. vaga do PP

, PP
, Ibfahim' Abi-ack:el
Ricârdo'Fiuia ,
(Depútâdo do PFL oéupa a
vaga) .... '.'.'
(Deputado êloPFL ocupa a
vaga) '" , " ., .',
(Deputado dó PSOBócupa a

: '~"'~c,: ,__:,"-, ') ~;-:V. ",,' ~

Asdrubal Bentes
"José Divino, "

~:td~~:Jf~ Finio
I Michel Témer,.,
'Osmâr,Serráglio
, Sandr'aRosado
,Wilson 'Sántiago

PFL
:Âr1dr~d~p'a~la,'i . ' '.' '.. '
: AntOnio Carlos Magalhães Neto

, i Oárcl, COelhO .. , .
. José Roberto A{nlda
: Mendonça'Prado ovagado PP
;Ney!Lopes, ,'. . .
! ;,,":.)}!f ,~ " '; '" !. - _ ; ._ . _," i.' ..' -, -I '.__ "

•. Paulo Magalhães - vaga do PP

Roblihn~Tunfa •
i VicPirês Franco '
:\lilioár Rocha '

IIdeuAiáujo
PV i

r(Ôep'út~dcido PFL ocupa à (D~~útadodoPFL ocupa a vagtl)
; vaga) PSL

,João Mendes' de Jesu~ ..
!\fagádô PDÍ'
i,,-'<-~",,·"" , ,'"' ~' 3:.,,",':-,.; , , l:"',,-;, -0' - ~ _,\ ,_ .'.

isecrêtário(a):,Marialvone do Esplritô Santo
!LOcai: Anéxo 1I"Térieô, Ala A,sala 49
iTelefones: 318-6906 A 6908
i FAX: 318~2143,

f ,cO';'lssÃdDE tONSmulÇÃO É JUSnçAE DE REDAçÃo
!PreSldelltê:,LUiz EdúaÍ"do 'Greenhaigh(PT)
j1~ Vice-PresidEmte: Pàfrus Ananias (pT) ,,'
"2" Vide~Presíde'nte: EduardO Paes (PSDB)
"3~,Vice-Presidente: Juiza'DeniSe Frossard (PSDB)
.:ntdlàres '. , Suplentes
"PT
!ÂritorlioCar1osBiscâia
:iJoséEduarllo Card020

, ~J6séMentór "..' ,
'•• Luiz Edúárdó(3reerihalgh
,; Mauricio Rands
,i PatrtlsAilariias
',i Paulo Pimenta
;: profEÍSsôfLÚizi~Í1o
:; Rubinelli, ," , .... "
tSigmaringa Seixas

,Hllli i ,



PL

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do

PL
Tatico

PTB
Joaquim Francisco - vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Celso Russomanno - vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Nex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

Dr. Ribamar Alves

João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

3 vagas

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado - vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP

PT

PSB

PPS

PFL

PTB

PSDB

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

Rogério Silva

Dr. Evilásio

1 vaga

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Perpétua Almeida

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Aloysio Nunes Ferreira
Bísmarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad· vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

José Unhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Secretário(a): James Lewis Gorrnan Júnior
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C. Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente:· Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz carreira

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Dimas Ramalho

NmirMoura
Remi Trinta (Licenciado)

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson· Santiago

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira
PP

PSDB

PDT
Júnior Betão

Davi Ncolumbre

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe - vaga do PC
doB
Miguel Arraes • vaga do PSDB

PPS

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho - vaga do PFL

PSC
Renato CozzoJino - vaga do PFL

PT

PFL

AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes· vaga do PFL
Simplício Mário
Terezinha Fernandes - vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do BaO:a':a~

(D tad d PT ) (Deputado do PL ocupa a
epu o o ocupa a vaga vaga)

PMDB

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

João Tota
Ronivon Santiago

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C. sala 150
Telefones: 318-B929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente: Terezinha Fernandes (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo GoUvêa (PL)
Titulares Suplentes



1 vaga

Enio Bacci

1 vaga

1 vaga
t

Nelson PrO~ça

Jader Barbalho
Luiz Bitlencourt

Osmar SelÍ'aglio
1. vaga.

Colombo
Henrique Afonso
, Lindberg Farias
Maria do Rosário

MariAngela Duarte
selma Schons

Eduard~ B~rbosa
JoãO Castelo

Ráfael Guerra
Thelma de Oliveira

car10s Nader
Murilo zauith

(Deputado do PL ocúpa a
. vaga)

(Deputado doPP ocupa a
vaga)

>, , "n:; ,,:
li .'

Humberto Michiles
(Deputado do P,;rB ocupa a ,

"aga)

Annando Monteiro - vaga do
PMDB

Ricartede Freitas -vaga do PL
Ronaldo Vasconcellos

PT

PDT

PMN

S.PART.

(Deputado do PL ocupa a
vága)

Lúda Braga

PSB
1 vaga

João Lyra - vaga do PMDB

"MÓciosá
I

PPS
lupércio Ramos· vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

J PL
GIacobo

Reiraldo Betão.- vaga doPDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Secretllrio(a):Apareclda de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A. sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISsAOD,E EDUCAçA0 E CULTURA
Presidente:, Gastão Vieira (PMOB) • . .'... .
10 Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
20 Vice-Presidente: ProfeSsora Raquel Teixeira' (PSDB)
30 'I1ice-Presidente:Lobbe Neto (PSDB)\
Tltlflares . . Suplentes

Celdta Pinheiro
,César BalÍdeira~ vagado PP

Clóvis Fêcury

, Cósta Ferreira

Osvaldo COelho - vagado PSC
J Rogério Teófilo- vaga do PSB

(Deputado do PTocupa a vaga)
PMDB

Gastão Vieira
João Matos
MàrinhaRaupp -vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PFL

Atila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PSDB

PP , ,.' ......•
(Deputado do PFLoéupa a vaga) Márcio .Reinaldo Moreira
(Deputado do PMDB ocupa a Suely campos - vaga do PFL

. AntOnio Car10s Biffi
Car10s Abicalll

.,.' Chico Alencar
, .Fátima Bezerra
\ Gllmar Machado

larasérn,ardl-vaga do PFL
Ivan Valente.~ vaga do PPS
Neyde Aparecida
PaUlo Rubem santiago - vaga do
pp} ,

Suplente~

Cabo JOllo

Car10sWillian
f'~·

Atila Ura
Vicente Arruda
Veda Crusius

Uncoln Portêla
Paulo Gouvêa

:.ir.· i

Agnaldo ,..úniz

Alex cârizianl"

Dr; Benedito Dias

JOão Pizzolatfi

Assis Miguel do Couto
JorgE! Bittar:.

José Eduardo Cardozo

Jôslas GOmes

,Gastão Vieira;
Marcelo Teixelra (licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vagá)

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha- vagado

........ PFL
Zequlnha Mari~ho

I·:,.,':
[1 ~aga

PP

PV

PL

PFL ,
AntOnio Car10s Magalhães Neto;

Nice Lobãol
2 vagas i

PDT

PPS

PSDB

PRONA. .,.. ...:'
Ellmar MâxJmo DamasCeno

Delfim Netto
i(Deputádo doPFL ocupa a
vaga)

'Enio TatlCo

'Car1osMelles
[[Fernando de Fablnho
Gerson.Gabrielli

· Jairo Carneiro
Osório Adriano- vagado'PP

,PMDB
:AJc9Ste Almeida ~ vaga do PL
'Car1os Eduardo Cadoca

Edison Andrino
"'", ; _, ... '...., r'; "~'o:"

'(Deputado doPTB ocupa a
,vaga)

Bismarck Maia .
,Júlio Redeêker-vaga do PPS
·Léo A1cantara '
[Ronaldo Dimas

·,R.ubens Otoni
:'Jirgmo Guimarães
[,'Zico Bronzeado ,
,'(Deputado do PPSocupa a
vaga)

;""U,, _.: ,i
!Leonardo Mattos

iskietário(~):RUY dossantosSiqi~eira
;Local: Anexoll,Pav. Superior, Ala A, sala 185
'Telefones: 318-8285
lFAX: 318-2170

· ,.col\IIlssAODEECONOMIA, INDÚSTRIAEC()M~RCIO
Presidente: LéoAlcantara (PSDB)

',1 0 Vice-Presidente: Rorraldo Cimas (PSOB)
2" Vice-Presidente: Giacobo (Pl)
~ Yice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
rntdtarês ,

PT

EnloBacci
!,Pompeo de Mattos - vaga do PL ..... '
, . PCdoB
'"O" '!I:I"A1" '·d:" "'d" "PS'B" ' (Deputado do PFL ocupa à
:!,~~ e,ffi?1 a .. vaga o vaga)
/Promotor Afonso Gil

rGeraldo ThaêJeu

i'

•HelElnO Silva
InaldôLellãci - vaga do PSDB

;(Deputado do PDT ocupa a
vaga) '........... !

i" ....·..... ,., ' .. ,., PSB
'.~voislerMaia - vaga do PFL
:'(Deputado'do PC do B ocupa li
vaga)' ,

"1,vaga

~arcus)licente ~ vaga do PP

·.P.a.s.to~Reinaído i
", ...••.... !

,.Vicente Casclone ".'.
(Deputado do PMDB ocupa a

·vaga)' I

.1 ,mil i



Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Francisco Domelles

Roberto Balestra

Delfim Netto

Feu Rosa· vaga do PSDB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo - vaga do PPS

Inaldo Leitão. vaga do PSDB

Luciano Castro - vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PP

PL

PTB

PCdoB

Itamar Serpa

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius

PSB

PDT

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS

Raul Jungmann • vaga do PMDB

1 vaga

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Carlos Souza

Athos Avelino

Valdenor Guedes
Zé Lima

Renalo Cozzolino

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Deley - vaga do PC do B

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

PL

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

severiano Alves

vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Milton Monti

Paulo Marinho - vaga do PFL
PSB

(Deputado do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Alice Portugal

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

PT

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/690517011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
10 Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
20 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
30 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PMDB

PSDB

Secrelário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/698916955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
10 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
30 Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Eduardo Cunha - vaga do PP

PV

PRONA

Jovino Cândido

Professor Irapuan Teixeira

Promotor Afonso Gil

PFL

PT

Almerinda de Carvalho
André Luiz

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fanlazzini
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Vlrgllio Guimarães

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kália Abreu· vaga do PMDB
Machado· vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco· vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignalti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes • vaga do PP
Onyx Lorenzoni - vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota • vaga do PSB

Paulo Afonso· vaga do PL
Pedro Novais
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Cezar Schirmer
João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann



(
I

1 vaga
. ,

1 vaga

1 ;j'aga

2 vagas

Edna Macedo

suplefues

Eduardo Vàíverde
hiriyLbpes

Luciano Zica
Luiz ~Iberto

Vender [óubet

2~agas

Bispo ROdrigues
Edmar Moreira

Pasfor Fraricl'sco Oirmpio

Gerson Gabrielli
GIlberto Kassáb. vaga do

, .., PMDB
José Roberto Arruda

Onyx l.orénzoni

1vaga

Andr~ Luiz
;Uosé Divino

(Deputt.do doPFL ocupa a
" . .' .... vaga)

(Deputado do PP ocUpa a
vaga)

Antonio Cambraia
Car10s sampaio

Casara - vaga do PDT
Lobbe Neto

Màrioel Sal;"anó

Francisco Appio
LeodéQâr TisCoski

Romel Anízio .vaga do PMDB
Vadão Gomes .. vaga do PC

doB

PFL

PTB

PL

PMDB

(Deputado dóPFL ocupa a

EdüardoGomes
Nicias RibeirO.V'aga do P.TB
Paulo Feijó.vaga do PMDB
RoSe de Freitás
Sebastiao Madeirà . '
(DepUtado do PP oCupa a vaga)

PP

Fémaiidô Ferro
Hélio'Estaves
Luiz Bassumà
Luiz Sérgio.
Maúró PasSos

,. ". I ...• . COMIS,SÃÓDENlINAS E ENERGIA.
Presid~nte:JoséJanené(PP) .....•..
1~Viee:Presldénte': Eduardo Sciarra{~I;L).

2°Vice~Presiderite: Rose d9 Freitàs{PSDB)
3° VicecPresidérite: GelVllsio silvà (PFL)
ntúlares

PT

, D~. Heleno. vagado PSDB,~
Fràncisco.Garcia • vaga dó PPS
João PiuolàUI • vaga do PMDB

Jo'sé 'Jahérie

Nelson Meurer

'Aroldo Cedraz

ÉdLiaido SCiarra
GelVAsio Silva.,
LuizCartos santos. vaga do
PTB ..' .•..... '.'

"paUlo Bauer • vaga do PL
Robério Nunes

Mà~ello Siqueira
Moreira Franco

, " PSB
Luiza' Erundina • vaga do PC dôB
tvága ~,;

...... PPS
., (D~putado do pMDBocupa avàga)

. PDT
(DepUtadodoPSL ocupa a vaga)

'.' ', PC,doB
(Deputado do PSB ocupa a vagá)

. PSL
Joao MÊlndes de Jesus. vaga do
PDT

Secretário(a): LUiz. ClaudiÓ Alve~ dos Santos . .
Locàl: Anexo li, PavlinentoSuperior. Ala A, salas 1211122
Telefónés: 318-7958 318-7959
FAX: 318~2889

(be~iJiâd() do PP oCllpaa vag~)
,I " ".'" ~" _ _ _', ,-, ' -',.' , , . -, ; ,

(Depútádo do PSDB ocupa a
.. ' vága) ,.. ,

PSDB

SuptentêS

Jaime Martins
João Lêão '

Mtonio Nogueira
: MaurIcio Rands
Reginaldo Lopes

Rubens Otoni
Viéentinho

"" ,.'.

.Bosco Costa
Eduardo BarboSa

1 vága

Almeririda dÉfcárVéltio
SII~BraSllelro

1 vaga

(oépútado do PP ocupa)l
vagar'

PT'

PFL

PL

~, : "', '.

PSC
Renato Côholino. vagado

PFL

PDT

PMN

R6mmelFaijÓ .. ,
(Deputado do PP ocupa!!

'. ' .. '. vaga)
(Depútado do PTBc>cupa a.

vaga)
PP

AleXandre santos ~vagâdo
PSDB

FranciscO Garcia· vaga do.PPS
'. " '..' Ibrahim Abicackêl

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Pl"8 . ,
'. ..... '. José Militão

Jovalr Arantes. vagado PSDB

. RomeuaueIroz

PMDB

PSDB

.,0'<1, .. ,.";

Pompeo de Mattos

1V8ga

Náuêimar F;:agà .. ,
Wellington Rooorto

~dré Luíi .vagadoppS
DI'. Pinotti '. '. . .

, Heririquà,EdÍJardO Alves
: Màréelo' Castro

COMISSÃODELEGISLÁÇÃO PARllCIPÀTlVA
Presidente: Henrique Eduardó Ahies{PMDB)

"1 0 Vice-Presidente: André LUiz (PMDB)
2!' Viqe~Presidente: Eduàrdo Gomes (PSDB),

·30 V.ce:~resldente:
· lltdlare!5

&erétÁrio(a):Edilson Saraiva' Alencar .:
Local: Anexo li, Pav.SuperiÓr;AlaA; salá '161

.Telefones: 318-6888 318-6887
'FAX: 31lJ:.2176

PSDB
, Eduardo Gorrí9s ..,", .'. .
· (DepUtádo doPP ócu'pa a vág'a)
I (Dep'utadci étó PP oCupá a vàga)

PP

Arv~anaW
Babá .'
DevanfrRibêiro

,JoãoFontes, ... ;l
Leonardo Monteiro

Costà Fer;~i~
: Muriló Zauith
, Vilmar Rocha
; 1ivaga

Balna eostá
,JóãoMagalhães, . '0 '..
.' MarCondes Gadelha .~ vagado
;PFl. ,f,

AnlbalGomes ~ vaga do PT
Herrnes,~all?iâne"o.,. ....
Mauro Benevides· vaga do
PSDB A .. ,

: WladimirCosta

l~éRãjãó .
ManoeFSatVlarto

(D~~írtâd~dó'pMI)Bocupa á
vaga)



Aldo Rebelo

1 vaga

EniO Bacci

Cabo Júlio
1 vaga

Leõnidas Cristino
Lupércio Ramos

Ronivon Santiago

Amauri Robledo Gasques

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

PV

PRONA

PCdoB

PDT

PTB

Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
VadãoGomes • vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PL

PPS

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP

Zequinha Marinho

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Neiva Moreira

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus· vaga do PMDB

PSB
Paulo Baltazar
1 vaga

João Herrmann Neto
1 vaga

Enéas

Inácio Arruda

Leonardo Mattos

MiguelArraes
1 vaga

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

sandro Mabel

Nelson Marquezelli

PSB

PL

vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga

Renildo Calheiros

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
PCdoB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PT

Secretário(a): Damaci Pires d.e Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2!' Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
TItulares Suplentes

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venton

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SE.GURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Colombo
Ivo José
Undberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado doPSDB ocupa a
vaga)

PFL
Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alberto Fraga
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do
PTB
(Députado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do. PL ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra - vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli- vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes • vaga do PFL
Feu Rosa· vaga do PMDB
Francisco Dornelles

Ar1indo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

VilmarRocha
(Deputado do PSDB ocupa

a vaga)

André Luiz

Edison Andrino

João Correia

Michel Temer
Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

PT
Antonio Car10s Biscaia
Fernando Ferro
lriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny deRoure

PFL
Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

PMDB
Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro - vaga do
PTB
Vieira Reis

PSDB

Carlos Sampaio

João Campos
Juiza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma SChons
1 vaga

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

André Luiz
Gilberto Nascimento

Leandro Vilela
Zé Gerardo

1 vaga

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra



, JamilMurad

Dr. Evllásio
"

Luiza Eruhdina
::, ',,' I

1vaga

CoIbert Martins
Geraldó Thadéu

AlCeu.Collares
Or. Hélio

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Laura Carneiro
PauderneyAvelino

.t2vagas

Antonio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santaria
Maúrlclo Rands

JolloCaldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP '. ". ,.,
Beneditode Lira • vaga do PTB

Francisco TUrra
. ' Zonta

(Deputado dó PRONA ocupa a
, ...•. vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
'vaga)

PTB

PPS

PDT

PSB

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Marcondes Gadelha· vaga doPFL
Milton Cardias

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

PSDB

PCdoB

PMDB

PFL

Ora. Clair
Paulo Roeha
Tarcisio Zimmermann
Vicenlinho· vaga doPMDB
Washington Luiz

Leonardo Pieclani
(Deputado.do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Adauto Pereira
RcldrigoMaia
(Deputado do PL ocupa a vaga)
1 vaga

Dr. Ribamar Alves "
LavôisierMàia~vaga dó
PFL lil

Pastor Franciséo Ollmpio
(Deputadô do PSDB ocupa
a vaga)

AthasAvelino
Geraldo Resende

Manato
Mário Heringer

Jahdira Feghail
PRONA '.

Amauri Robledo Gasques • vaga
doPP

Elimar MáximoDamasceno • vaga
doPP

Secretário(a): Ulian de Cássia Albuquerque Santos
Local: AOexo li, Pav. Superior;Ala A, sala 145
Telefones: 318-826417016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO '.

Presidente: Medeiros (PL)
10 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
20 Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
30 Vice-Presidente: Adáuto Pereira (PFL)
Tltdlares Suplentes

PT

Carlos Mota
Remi Trinta (Ucênciacío)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Antonio Joaquim
'Dr.Benedito Dias'
José Unhares

NUton Baiano
'W

Suely, Campos. vaga do
PFL

ArnaldOF8ria de sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto '
Kelly, Moraes

Suplentes

Edson Duart~

Lincoln Porteia
Sandro Mabel

~rico Ribeiro
LeodegarTIscoski

Nelson Meurer

luiz AntoniopleulY,.
Nelson Marquezelll

Vicente Cascione

'li '" -,~ ,_ ,- :'

Ren'ato Casagrande
. .1vag~

.' Colbert Martins

Babá
Dra.Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do carmo Lâra

Tárcisio Zimmermann
Teima de Souza

Celcila Pinheiro
José Mendonça Bezerra

JoséRoCha

Ronaldo Caiado

Adelor Vieira

A1easte Almeida· vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
, 2 vagas

,&1111 i

Amon Bezerra

'Jollci Campos

JuIza DaniseFrossard

PFL

PPS

PSB

PTB

PSDB

PMDB

Marcelo Ortiz

PDT
Ponípeo de Mattos Nelva Môreira

," . PCdoB',. " _, - I' ,_ ", ,·'r, ':1

,(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida
. : .PRONA . ,.

Professor Irapuan Teixeira Elimar Máximo DamaSceno
PV

Cabo JÚlio·. .!
·Paulo Baltazar I .

'Dimas Ramalho:

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA
Presidente:'Angela Guadagnin' (PT)
,1 0 Vice-PresIdente: Roberto Gouveia (PT)
2"Vice-Presldente: Joi"geAlberto (PMDB)
30 v.ce~Presiderlle: José Unhares (PP)
ml1lares: I

;, '. ,,: PT
Angela Guadag~in

Mindo Chinaglia
DI'; Rosinha I

Guilherme. Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário

·RobértoGouveia
selma 5chonsl

,

, ,I
Laura Carneiro I

Milton Barbosa !

,Zelinda Novaes i ,
(DeputâdOdo PSB ocupa a
vaga) , I

,(Deputado do PP ocupa a (Deputado do PTB ocupa a vaga)
·vaga) I .

1~ , 1~

Benjamin Maranhllo ~vaga
dOPL '
·Oarcrsío Perondi
Dr. Pi~otti,. I

Jorge A!be~o '. I

Maria Helena, '
Maria Lúcià, :

. saraiva Felipe '

I Ç~t6dio Mattos I,

.Eduardo Barbosa· vaga do
'PSB I

"Rafael Guerra

., '.'" " ·i . _

Sàcietário(a): Kátia daCÓnsolaçâo dos santos Viana
Locál: Anexo li, Pavimento SUperior - Sala 166-C
,Telefones:,.318-8615/8616
"FAX: 318-2179 .

PP
Celso Russomanno
'Ivan Ranzolin
Jollo Tota I

"'Arnaldo Fa~adJ Sá
"Jollo Magalhlles ,
•(Deputado do PMDB ocupa a
vaga) i

.... .. . ... PL
,Carlos sOuza. vaga do PC do B
Coronel Alves :
Edmar Moreira .,vaga do PSDB
NelJi::imar Fraga ". ,

i



Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

PTB
Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

PL

Alex Canziani
Ricarte de Freitas

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB

Almeida de Jesus
Milton Monti

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

PL

Isaías Silvestre
1 vaga

Geraldo Thadeu
PPS

PDT

Maurício Quintella Lessa
1 vaga

Nelson Proença

Severiano Alves

PCdoB
Daniel Almeida - vaga do PP Alice Portugal
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-700317004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
2° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
3° Vice-Presidente: Mariângela Duarte (PT)
Titulares Suplentes

PP

PT

Jamil Murad

Carlos Dunga

lris Simões

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feíjó
Paulo Kobayashi

Vittorio Medioli

AryVanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Érico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Leandro Vilela
Tadeu Filippelli(Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

PV
Deley • vaga do PMDB

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL
Neuton·Lima

PP

PSDB

Alice Portugal

PT

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

Antonio Nogueira
Carlos santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado doPMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL
Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga· vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PSL
João Mendes de Jesus. vaga do PL

Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1°Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Osório Adriano

4 vagas

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Orlando Desconsi
Zico Bronzeado

Arnon Bezerra
Léo Alcântara

Rose de Freitas
Thelrna de Oliveira

Herculano Anghinetti
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Alceu Collares

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Júlio Delgado
Rogério Silva· vaga do PSB

PSB

PDT

PPS

1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Eduárdo Cadoca
Marinha Raupp
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PSDB

PFL

PMDB

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Paulo Kobayashi

Isafas Silvestre

1 vaga

Cláudio Magrão

César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Undberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PL
Luciano Castro· vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel



··Manato

, " ,.,' ~ ": :~:,

Antonio Joàquim
ValdénórGlJédés
,i .: '1 vaga

I'" I.

. AnivaldóVale
Bismarck Maia
João, CáÍTipos

Serafim·Ve'nzon
,1 vaga

r'l'

Renildo Calh~iros

Dev'anir Ritielro
Fernándo.Ferro
Nilson Mourão
PauloDelgado

ProfesSónLulzinho
Teima de SOuza
Wasl1Y de Rouré

.'Aroldo ~drai
Eduârdo Sêiarra
Eliseú Resende

GE'Jniásiô Silva
. Júlio Cesar

Vic Pires FrancO

",: ' .. : .'

Félix Mendohça
,;. Ricardo Izar

Rlcarte dé.Freitas

Almir Moum
Máurlclo;Ràbelo

WellinQtonRoberto

ÁndréLuiz·
'. Ann Pontes

cartos EduardoCádoca
Eduardo Cunhá

Paulo Uma

. AnivaldciVafe
Antonio Caries Mendes Tháme

Eduardo Paes
Júlio.Redeêker

PT

PL

PP

PSB ..• '" "" .'
(Deputado do F'T0cupa a vaga)
(Deputado do PTocupaa vaga)

PPS j! .,>' ....Jl
.Geraldo ThadeO

, '
PTB

POT

PSOB'

PMDB

PSDB

PRONA
Amaurl Robledo Gasql.l~s

BarbOsa N~to
José Borba
José Priante ••
Osmár,Serragíio
Pedro Novais

AntonioCambl1lia
Julio SeinElghini
LUiz Cai10SHauly
NàrcioRodriguesi

Cártito M~rss
Jorge'Bittár
JoSé Mêritór.,.
paulo Bernall1ó , .
Paulo,Rubemsantiago

.Virgnío GUimarães'
'Nalta" Pinheiro
n.", , , ....•... ' ".." PFL
AntOnio Carios Ma'galhães Neto
Gerson Gabrielli, .'

. José Roberto Arfuda
. Ma~tíado; .' •

Mussa DemeS '.
pauderneyA.vellno

Alberto Goldinàn
cuStódio Mattos
Edüardó BarbOsa
Vicente ÁiTuda
.veda CrusliJs .

jgsé Li~nares
NelsóriMeurer
RoriivonSaíitía90,

IrisSlmoes
José Carios Martinez
RobertO Jefferson

ChicO da Prinoos'â
Miltón Montl
OliVeira Filno

Dr. Eliiláslo '. ,
piltilo BaltaZar

lêOnldàs 'Cristino

AICéúeollàrJs

J~milMufad

:. Ené'as

:séCÍ'etáriô(s): Maria Téreilnha Oonáfl. "
, Local: Anexo II;Pavimentó Supérior; Sala 17o-A

Telefones: 318.:s783n059
FAX: 31a.:2140

ALTERA O SISTE~~TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ ouTRAs
, .' .•... PROVIDÉNCIAs.
!, Presi~nt~:MussaOe'mêS(PFL) , ,

, ·'···1~.Vicà-Présidente:Gerson Gabriélli (PF,L)
, 2°\lice-PreSideríle: pédroNovais(PMOB)
: 3°,Vice-Presidente: Luiz Car1ós.Hauly (PSDB)
...Relltor: VirgOio'Guimarães (PT)

Tltülare'sl .. . Suplentes

1 vaga

SUplentês

Cezâr Silvestri

Almeldâ de Jesus
, Maui1Cio Rábelo

Sá~'drO MaMI'

JoSé Roberto AiTtida
Luiz Càírêira

Paudemey Avenno
Reginaldo..Gérmárío

Vic Pires Franco
Vilmar RoChá

Ad9l0r Vieira
, Dr.Piriotti

Silas Brasiléiro

Devanir,Ribeiro
,. Durval Oriato

.'GufllierméMeriézês
, .'. .....lv8n Valente

> . .' Maninha. vagadoPSB
MariAngela Duarte~';. vága do PSB

i PátiüsAnanias
Paulo'Pimenta

Roberto GoúVeia

PV

João Magalhães
Jonival Lucás Junlor-, vaga

" " . 'do PMDB
SUas CAmara. vaga do PFl:.

pL

PFL

'PPS

PMDB

COMISSOESTEMPORÂRIAS

, .PDT
(Deputado 'dó PL o'cupa a vaga) Wagner lago

. .: . PCdóB ..' I

(08putâeÍodo P~Bocupa a ".~~~). (Deputado dO:PP OC~::a)
i . ')'RONA

Professor 1r8~Uan Téix~ira

: OarclCó~ltíó
GeNésio silvá

, Murilo za'Oith
OnYx LorelÍzonl :
Robérto.Bfanr

,Robson Toma

,MlbalGomes
"Fernarido Diniz
••. Jorge AlbertO

Deley I
! - -I

I.,),:, • ...! .. '.... '.'; ..... , i"

5ecretário(a): Rüy, Omar.Prudencio daSilVa
Lócâl:Anexo li, J;láv. Superior, Ala A; sala ;175

,Telefónes:318-6973 A6976
'FAX: 31a.:2153

'cOMissÃO ESPECIAt.,DESTiNAoA A APRECIARE
PROFERIR PARECER A PROPOSTADE EMENOÀA

CONSTITUiÇÃO N~ 40o A, QE;2003.QÚE~MODIFICA OS ARTS.
37,40,42,48; 96, ,142 E 149DACONSTITÚlÇÃOFEDERAI!, O

ART; '8° DAEMENDA CONSTITUCIONAL N° 20; DE,15 DE '
DEZEMBRO DE 1998, E DAÓUTRASPROVlD~NCIAS"

'. ' ' ,.(REF.<)RMA DA PREVIDÉNCIA).
'PfesidE!nte: Roberto Brarit (PFL). .' >'
1~ ViOO7F?residente: bnyx LorenzorÚ (PFL)

;2" Vice-Presidente: ' "...• . ' i ,'. ....• ..

i.3~c '.liCEi..~r~ldeht~: ~!berto'G6IdrT ..an (PSDB)
,.RelAtor: José Pimentel(PT)
:ntúlâfesj. , .
. ., PT

,AfiindoGhínàglia
I EduâÍ'do ValveÍ'de
,Henrlqlie;Fontâ~a
,JôséPimentÊlI'
,MaurIcio Rands •

; : NilsOn Móurão .,
.: ProfesSor Lulzinllo

I

"

AlmlrSé .
:Chicóda Pífnce~a " .
~Josésantánade VasconcelloS ~

i :,VágadoPFt:,;, '.
MigueldeSõuza ~vágado PFI.

: Milton Montt· vaga doPDT
OliVeira Filho.vagado~T "

, (DepLitado do PTB ocupa'à vaga)
'",'., h', PSB

'B!"to,~buqu,erque .',." .. ,; ..
! Gonzaga Patriota - vagado PC do
;B,' ".."., '

, i1 vaga

I I i ;11111 i '



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-'8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 92·A, DE 1995, QUE "DÁNOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAl",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAl.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1" Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
TItulares Suplentes

Walter Feldman Ronaldo Dimas
PP

Francisco Dornelles Alexandre santos
Pedro Henry Mário Negromonté
Romel Anizio Suely Campos

PTB
Nelson Marquezelli Luiz Antonio Fléury
Pedro Fernandes Philémon Rodrigues
Roberto Jefferson Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles Bispo Rodrigues
Miguel de Souza Giacobo
Sandro Mabel Jàime Martins

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Renato Casagrande Pastor Francisco Olimpio

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow Manato

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Marcelo Ortiz

5 vagas

4 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

Antonio Cruz
1 vaga

Ivan Ranzolin
1vaga

Severiano Alves

Dimas Ramalho

2 vagas

1 vaga

PL
Inaldo Leitão. vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo santos

PV

PTB

PDT

PSB

PPS

PCdoB

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

Carlos Willian
1 vaga

Cezar Silvestri

Wagner Lago

Promotor Afonso Gil

PSDB

PT

PFL

PP

Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Sarney Filho

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7062/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICD, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAl DE
CULTURA".

Presidente: Paulo Uma (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

Paes Landim
4 vagas

Osmar 8erraglio
3 vagas

6 vagas
PT

PFL

PMDB

Coriolano Sales
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
Iriny Lopes
João Alfredo
2 vagas

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
NelSon Trad

PSDB PTB
Carlos Sampaio
Juiza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Ibrahim Abi-ackel

Eduardo Seabra
Zequinha Marinho

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

2 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos



, , -,'.

Jovino Cândido

. Antonio Carlos Pannunilo
Bosco Costa

. ItamarSêrpa
Vittorio MedioU

ErllValdo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Neuton Uma
1 vaga

Giacobo • vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto

2 vagas

6vagás

João CÔrreia
3 vagas

Davi Alcolumbre

5~agas

:Jamil Murad

PL

PT

PP

PFL

PTB

PSB

PPS "~i,
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT .

PSDB

PMDB

PC dll B
Daniel Almeida

Almir Moura
Reinaldo Betão

Nelson Proença

EnloBaccl

Mauricio Ouintella Lessa
1 vaga

Francisco Turra
LEiodégar Tiscoski
1 vaga

Eduardo Seabra
lris Simões

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto GolNela
Washington Luiz

Fernando de Fabinho
Gervásio Silva
José.Carlos Araújo
Mendonça,Prado
Muíilo lauith'

Barhosa Neto
Marcelo.Castro
Paulo Afonso
Pedro Novais

Affonso câmargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
ZenaldoCoutlnho

PV
Leonardo Mattos

Secretário(ã): Mário Dráusió de O: Coutinho .
Local: Anexo li/Pavimento Superior. Sala 17o-A

'< ,-,:: ""':';;" .:.;

COMISSÃO ~S~ECIA~ D~STlNADAAAPRECIARE;
PROFERIR PARECER À PROPOSTADE EMENDA À
CONSTlTUIÇÃON~574.A, DE 2002,QUE~ALTERAA

REDAÇÃO DO ART. 29·ADA CONSTITUiÇÃO FEDERAL-,
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER
LEGISLATlVOMUNICI~ALNÃOPODERÁULTRAP.ASSAR OS'

,PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA
CORRENTE LIQUIDA DO MUNiCípIO; DEFINIDA EM LEI
" ' '.i COMPLE.MENTAR.

Presidente: José EduardoGardozo (PT) i...

1° Vice-Presidente: JoSé Carlos Araújo (PFL)
2°.Vice"Presldente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente: ..
Rel~tor: MareelôCastro (PMIJB)
Titulares Suplentes

Leonardo Mattos

secretárlo(~):"L9i1a Machado Carrlpos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento SUperior, Sala 17o-A
Telefones: 318-t3431n059 . , ..
FAX: 318-2140Álvaro Dias

B.Sá·.

2 vagas

2 vagas

cezar Silvestri

Mário Herlnger

1"aga

,
Jandira Feghali

Vanderlei ASsis

Darci Cóelho
Munlo lauith

3 vagas

2 vagas

Maria Helena
3vagâs

Mário NegromOllte
2 vagas

Orlando Fantazzini
5 vagas

AffonsoCa~argo
Nàrcio Rodrigues

. Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PFL

PPS

PDT

PTB

PPS

PSB

PSDB

PMDB

";
PCdoB

POT

PCd~B
A1i~ Portugal I

íris Simões
José Militão

PRONA
Professorliapu~nTeixeira

I

Alexandre Cardoso
'Maúricio Ouintélla L..essa

i

Athos Avelino .i·!
I

5everfuno Alves i:

Mário Assad Júriior
Oliveirá Filho

,

. I
: "_ I

Cartos Willian :
Pastor Francisca OUmpio. ,

:.:0, ,',.,ri:-' "i
Geraldo Thadeu 1

'André Zacharowi

Promotor Afonsd Gil

Secretári6(8): EJelinede CarvaltloAlminta
Local: Anexo II,Pavimento SUperior, Saia 17o-A

'Telefones:.318.:843017059 .
FAX: 318-2140 i

, .:' , : " I " ' '.:'. " , ; " , , ,i-:' ~~;:" " .
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544~A,DE 2002, QUE "CRIA OS '

TRIBUNAIS REGIONAlS.i=EDERAlS DA 6·, -,a, 8· E 9·
.' ·i" ... ' i' ., I .•.. ,'. REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (~SDB)

1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
20 Vice-Presidenle:
3° Vice-Presidente:
Rel~tor: Edua~o 8ciarra (PFL)
TittÍlares,' • : Suplentes

: PT

" ", ,!

Cleuber Carneiro
·Coriolàno salesl
Eduardo Sciarra'

'Fábio Souto I

Ferna'ndo de Fabinho
'i '" •••• i .. I

Gustavo Fruet :
·MauroLópes :
Wilson'Santlago'
Zé Gerardol

1> '.,. i
Custódio Mattos'
João Almeida .:

.luiZCal1os Hauly
Rose de Freitas i

I

i' i, '" .' I

Dilceu Sperafico .
Herculano Anghlnetti

·João Tota 'r I
I
!
I
i
I,

Dra. Clair
·Eduardo ValvÊlrde
Gilmar, Machado
:Guilheime Menêzes
IrinyLopes I,

;Joãó Magno

I I, ,H'III i



Telefones: 318-705817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1.394, DE 2003,

QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTíMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE,

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRODE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",

Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: MarcelinoFraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)

. Titulares Suplentes

NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO",

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Orá. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

PFL
CelcitaPinheiro
Laura Carneiro

.. Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zennda Novaes

PMDB
Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

PSDB

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

5 vagas

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

PT
Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
PaUlo Rubem santiago
Zezéu Ribeiro

PFL
André de Paula
Fábio Souto
José Carlos Aleluia
Luiz Carreira
Rodrigo Maia

PMDB
Fernando Díniz
Marcenno Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

PSOB
Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

PP
Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Mauricio Rands
Simplfcio Mário

Terezinha Fernandes

5 vagas

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

Moraes Souza
Zé Gerardo

Átila Lira
Gonzaga Mata

João Castelo
1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Zé Lima
Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Depútado do PTB ocupa a vaga)

PP
Francisco Appio
Herculano AnghineUi
Pedro Corrêa

PTB

Ariosto Holanda
Arnon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

JoãoTota
2 vagas

PTB
Armando Monteiro
José Múcio Monteiro

PL
Jaime Martins
Roberto Pessoa

PSB
Eduardo Campos
MaurIcio Quintella. Lessa

2 vagas

lnaldo Leitão
sandro Mabel

2 vagas

Secretário(a): Jbsé Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-842817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL. DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE,
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

Laura Carneiro

Vanderlei Assis

Inácio Arruda

Wagner Lago

Leônidas Cristina

AryVanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias - vaga do PSB
PFL

Celcita Pinheiro

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

Renildo Calheiros
PRONA

Elimar Máximo Damasceno

PPS

PDT
B.Sá

Álvaro Dias
PCdoB

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

Cláudio Magrão

2 vagas

Edson Duarte

Zequinha Marinho
1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Almeida de Jesus
Medeiros

Eduardo Campos
Isalas Silvestre

PSB

Daniel Almeida

PDT
Júnior Betão

Deley

Dr. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto
Jovair Arantes - vaga do PSDB

PL

PV

PPS



, ",' I

Suplentes

Alice Portugal

Vanderlai Às~is

, OsmarseÍTaglio

, IrinyLopes
MariêngÉllaDuarte

5 vagas

AntoniO Joaquim

Feu Rosà - vãga do PSDB
Ivan Ranzolin

RonlvotÍ SahtiagO

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

. ,Vilmar Rochà
(Deputado doPL ociupa á

.vaga)
2 vagas

I

Géraldo íiiàd~1J
-. '-"', " .' ":. ,,:i F .

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

.r,.' Bismarck Maia
. João Càmpos

(Deputado do PP ocupa avaga)

1 v8ga

PT

pp.

PL

PTB

p~~,,- - ',.', " ,'-'~, .. ' -~, j-,~:~' .:
João Mendes de Jesus - vaga dó

·PDT

PMDB

Jálr'Bols()n~rO
Marcondes Gadelha- vaga do

... PFL
.' Ricárdo Izar

Vicente" Cascione

Humberto MiChil~s
MaurIciO Rabelo

Paulo Marinho -vaga do. PFL
Wellington Robero

PSB .. '. ....i "I
(Deputlldo dOF'Tocupa a vaga)
(Deputàdodo PT ocupa a vaga)

.PPS

.PDT

Or.Evilásfo .
Páulo'Saltazar

téÓniêlásCristlnó

Alceu Collares

Jàndira Fegháil

Enéas

séCrétário(a): Maria Terezinha DonatJ
Lo'càl: Anexo II,Pávimento SupeÍ'ior•.sala170-A
Telefones: 318-878317059
FAX: 318"2140

'Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clàir. ,
João Alfredo .. '. '.
Jo'sé Eduardo Cárêlozo
José Mentor
Maurféio Rands
Rubinelli

Coiioíano sales
Darci Cóélho .
Jairo Cameiro

LuIZ Canôs Santos

M~ndonça Prado
pàes Landim

José Prtante

Car10s Mota
"i .' Chicô,da Princesa.

Medeiros

CONIISSÃÓESPÉCIALDESTlNAoA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA. CUJO

TEMA ABRANJA 'Ao REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José EdúardoCardozo(PT)
.1° Vice-Presidênte: João Alfredo (PT)

'. 2° Vice-Presiderlte: .
30, Vicé-Presiderite: . '. '.

, Relâtór.lbrahim 'Abl-ackeI(PP)
Tltúláres .

: . Custódio Mattos
Eduardo BarbOsa
Veda'CrusiUs
(DepUtado doPP ocupa a
vàga)

AlexandreSànto~- vaga do
PSDB
Ibráhlm Abl-ackel
José Lln~àresi 'i ....

(Deputado do PTB ocupa a .
vaga)

Arnaldo'Faria de Sá ..

Or. FranclsooGonçalves

FénxM~ndó~ça " .... . .
Marcus Vicente - vaga do PP

Suplentes

.AriiValdo~ale

O~"'aido Biolchl
4v8gàs

Ann Pontes
DãÍ'cr~io PerÓÍ1di

1vága

Ro~e'de Freltâs
Thelma dê Oliveifà

1."ágá

,Ivan RaniOlín
Sandas JClnior

. Elainé ec;sfu
Homero Barreto

(Deputado do PTocupa.a
vaga)

'Agnâldo Muniz

óâviA1eolulnbré

Daniel A1~éida

Jov/no êAndido

PT
,. Adao Pretto

AsSis Miguel dO Couto
Durvaf Oriato

GuilherméMene:zes
L1ndbem Fariás

. LuCiána Genro
'.. '. Ma;linha-vàga dóPSB
MaliAngeiaOuarte - vaga do PSB

Roberto Gouveia

pV

PP

PL

PFL

" \

PPS

PTB

PSDB

PSDB

PMoa

. Luiz cairêirà
Regiríaldo pennàno

Vic pires FrancO
• .' Vilmar Rocha

(Depôtado dó PTB ocupa a

• '.' ..•. ...• i'" ,,:a9a)
(Deputado do PLocupa a vaga)

PMDB .

SecrÉilário(a): ~a Clara Fonsêcâ ~er9jo
LOcál: Anéxo II;J'avimento Su'peÍ'iór, Sala 17o-A
Telefónés: 318-7555/318-7059 ' . '
FAX: 318-2140: .
, ,,', ; _, -,'_" -' ,: _ " ! _.~ ; ~ '. _i • ,: ' ,_ , ' " , . .' - ,.' ,', ',: _. ;

COMISSAo·ESPECiALDE8nNADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM, TRAMITAÇÃO NA CASA. CUJO
, , " TEMA ABRANJA A REFORMAPREVIDENCIÁRIA:.
F'residente: Rob'êrtoBÍ'ant (PFl) ." .....
1o,Vice~Presidenté: OnYx Lorenzoni (PFL)
:zo Viee-F'residenté:
30, Viée'-Présidente: . ."'
Relltor.Jbsà Pimentel (PT)
lltularé's . i

I

Ât1indothlnâgÍi~
Or.Rosinhá, ;i
Eduardo Valverde
Henrique Fohtana
Ivan Valente
José~Pimentêl
Nilsôn Mourão

Júnior Betao
'" .,'" "1. PDT
Luciano L:éitoa (Licenciado) , ,

C,! •• ",' pcdóB
Alice Portugal

Darci'cdeltu)
· GervásioSilva :
Muiilo zauith. :

·On0t Loí'enzonl :
, >'\ ,L , . ',':., '.,' ; I
Roberto Brant "

•Robson Turrla;.

,Ad~lorVleim I

I AtbertoFragá:
1 ÓàrélsiolP9rond,1
: Jorge Alberto :.,
Mendes Rib6lro Filho

I
,,; , " -';'.' ~ , - i ,.,.,1

! A1berto.Goldman

Clóvis Fecury . '
, Marcelo Guimarães Filho
'" .', .; ,I

: Benjamin Maranhão.
•Leonárdo Picclani
: Mârin~á RaUPP !

Eduaroo aàrboSà
lóbtie Neto. , ,i .

~,Professora Raqu91 Teixeira
, I '

!

I i i&llir i



Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vagi!

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes
PTB

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima
PL

Carlos Willian 2 vagas
1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Júlio Delgado

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
IIdeu Araujo Professor Irapuan Teixeira

Secretário(a): HeloisaPedrosa Diniz
Lo~l: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 17Q,.A
Telefones: 318-687417059
FAX: 318--2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MAT~RIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PSDB Ariosto Holanda

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim

1 vaga

Antônio Carlos Bifli
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Mário Heringer

2 vagas

Inácio Arruda

Marcelo Ortiz

Atila Lins

PT

PV

PFL

PDT

PPS

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa - vaga do PFL
PSB

PSDB

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do

PTB
5 vagas

PCdoB

Antonio Carlos Pannunzio

Leonardo Picciani

Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Carlos Santana
Dra. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

Jovino Cândido

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Severiano Alves

Renildo Calheiros

Agnaldo Muniz

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318--878217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MAT~RlAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (pn
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (pn
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira· Reis

1 vaga

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
Simpllcio Mário

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PT

Eduardo SCiarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

PSB

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PL

PTB

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Carlos Mota
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Mauricio Rabelo



Enio Tãtlco
Pedro Fernandes

Zequinha Máiinho

vaga

Vanessa Grazziotin

Leonardo Mattos

Joao Hemnann Neto "

Augusto Nardes
Márcio'ReinaldO Moreira

.1"'8ga
I

Anivaldô Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Amon Bezerra
Gonzaga Mota
Veda Crusius

PP

PTB

PSDB

PV

PPS

PDT

PCd~B

PT
Ora. C1air ,,' : . Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Dr.Rosinha
José MentOr Fernando Ferro
Paulo Pimenta Paulo Bernardo

PFL
Eduardo SciBrra Gervásio,Silva
Robson Tuma José Rocha
Rodrigo Maia 1 vaga

PMDB
André Luiz Anlbal Gomes '
Edison Andrino Hennes Parcianello
José Borba '. Mauro BeneVides

PSDB
Carlos sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mota
P8ülo Kobayashi luiz Carlos Hauly

PP
AleXandre santos Joao Tota
Mário NÉlgromonte NlltonBaiano

PTB
José Carlos Martinez hisSimões

Sérgio Miranda

Edson Duarte

Lupérclo Ramos
. .. .

André Zachárow

DelfimNettd '
FranciseoDornelles
Romel Anlzio

Annando Monteiro - vaga do
PMDB
José Milita0
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Edmar Moreira
Joao Leao
Sandro Mabel

BetoAlbuquerque
Renato Casagrande

Secretário(a): Arlgéllca Maria Lalldim Fialho de',6.gula'r
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318.-879017059
FAX: 318-2140

COMiSSÃO PARLAMENTAR. DE INQUERITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO:BRASIL, NO
PERíODO DE 1996A2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAis RECURSOS
SUPERIORESAO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Tlttflares: Suplentes

Antonio Cambraia
Eduâl-doPaes-vagli doPFL
Julio Semeghinl, "
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

li~,I

IIdeuAmujo

Jamil Murad

2 vagas

Cláúdio Mâgrao

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 Vaga

Ary, VanaZZi
Fernando' Gabeira
, Paulo Pimenta

, ReginaldoL()~es

Teima de SOuza
Vignatti

Wasny,de;Roure

,Aroldo êedraz
Eduardo SciarrB
Eliseu Resende
Gerváslo'Silva

JOlio Cesar

, Vic Pires FrancO

Luis carlos Heinze
Pedro Corrêa

VadaoGorries

Átila Lira
Carlos Alberto LÉlréia

Carlos sa~J>aio

1:'''898

, ',. ,""iIIil i

HoméroBarret<>
Phllemon Rodrigues

(Deputado, do PMDBocupa a
vaga)

PP

PFL

PPS

PTB

PMDB

PDT
, ,LUciano Leitoa (Ucenciado)

PCdoB

'secl-etárii~(a):ValdivinoTolentinbFilho
;'Local: Anexo 1I;IPavimento supeiior, sala 170-A
,Telefones: 318~706317059
,FAX: 318-2140:

PT

i•Daniel Armeida
PRONA

['ProfesSor Irapua~ Teixeira

Carfito MérSs
JofgeBittar
José Mantor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem santiago
Vjrgmo Guimàraes

,Walter Pinheiro

d~rSo~G~brielli
:,José Roberto AnlJda
!Maêhado
!.MussaDemes, ,
l',PauderneY,Avelino
I(DepUtádo do PSDB ocupa a
[vaga)

I", "c '",: ,",'

! Carlos Eduardo Cadoca
kLuiz Bittencourt
iMaréelo Teixeira (Ucênciado)
;'MaX ROsenmann
!'(DeplJtado doPTBocupa a
!vaga)"

I:,.; ~'o' : :; ·.c

! Pompeo de Matt?s

PL
'Almir Moura

,.Migllel<le Souza
; Milton Monti , " , ,"
, Paulo Marinho - vaga do PFL

,,' PSB

,Dr:Rib~rl1~~Alves
,Isalas Silvestre

JOlio D~lgado

< .'. •

, COIIIUSSÃO ESPEciAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
'RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
> ,,', lEMA ABRANJAp SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
,1~ Vicé-presidente: Gerson GabrieIU(PFL)
:~ Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
',3~Vice-Presidente: Luiz Carlos Háuly(PSDB)
"Relãtor: Virgllio'Guimaraes (Pl)
Tltulare$, Suplentes

',ris Simões
,'-Joaquim, FrancisCo

José c,havés- vaga do PMDB

José MOci~ Monteiro
i,:JovairArantes -vaga do
;PSDB!

Rommel Feijó
Ronaldo Dimas '
Zenaldo Coutinho

(DepUtadodo,p;m ocupa a
rvaga)

iNelS<lnMeurer
RicardoFiúza , i

. Roberto Balestra



José Chaves Vicente Cascione
PL

Bispo Rodrigues Uncoln Portela
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
1 vaga Paulo Ballazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vandertei Assis

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-843617055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vicecpresidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoS)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Edison Andrino
Leonardo Picciani
OlavO Calheiros

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Sel11eghini

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

4 vagas

Laura Carneiro
Robson Tuma

1 vaga

3 vagas

Eduardo Barbosa
José Rajão

Nicias Ribeiro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Ney Lopes
Laura Carneiro Paes Landim
Robson Tuma 1 vaga

PMDB
Luiz Bitlencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Darcfsio Perondi
Saraiva Felipe Silas Brasileiro

PSDB
João Castelo Luiz Cartos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Veda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Unhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Câmara José Cartos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
Mauricio Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vandertei Assis

Sarney Filho Jovino Cândido

Secretário(a): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-8
Telefones: 318-706117055
FAX: 318-2182

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706717055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGARAS ATIVIDADES DASERASA-

CENTRALlZAÇÃO.DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

Julio Lopes
Sandes Júnior

A1ex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

Coronel Alves
Medeiros

1 vaga

Júlio Delgado

Dr. Rodolfo Pereira

Vanessa GrazZiolin

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Valdenor Guedes
1 vaga

Armando Monteiro
1 vaga

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

Paulo Ballazar

Lupércio Ramos

1 vaga

Jandira Feghali
Colombo
Luiz Alberto
Ortando Fantazzini
Zico Bronzeado

Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra

PT

PFL

Devanir Ribeiro
José Eduardo Cardozo

Rubens Otoni
Wasny de Roure

Fernando de Fabinho
Murilo Z8uith



,',·.i,' i

i 1vaga

"deu Àfàujo

.I," '.

1 vaga
, .. ",', I,

Dimas Ramalho

Sevêriano Àlves

Mauricio Rábelo
Miguel de Souza

Pl

,
PFL

, .
PMDB

PSDB

pp

PTB

PL

PSB

PCdoB

PSB

PPS

por
PC'dóB

PRONA

. ,

PastorPedro Ribeiro
Pedro Novais

João Castelo

Eliseu Moura

Pedro Fernandes

Paulo Marinho

Dr. Ribamar Alves

VanesSa Gra"~otin

séCretário(a): -

Terezinhá Fernandes
Washington Luiz'
.t' "
'.' ". ,. ',.?" \;' ... - ,

César Bandeira
Corauêi SObrinho

PômpeodeMaltos

Jaime Martins
João Caldas

COMISSÃO EXTERNAéoM A FINALIDADE DE AVERiGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
lTDA.:, ATlNGINDO,MUNICípIOSDOS ESTADOS DE MINAS
, ...... , , .. G~RAISE 09 RIO DE .JANEIRO~

Coorderiado.r: Césa~ Medêiros.(PT)
Rélatór:'Renato eoiZólinõ (PSC)
Titulares .' .. ' "
(Deputâdo do PTocupa li! vàgâ)
(DepUtadodo ~Vocupaa~aga)
(DepUtado doPV~cupaavaga)
(DepútadodoPliocupa à vagá)
(DepUtàdo,dó ~~ó~upaáv~gá)
(Deputado do PP:ocupa a vagá)

.,' (D.éPU.,ta.,d.,O.dO..P\J:f"OctiP~ 8.Y.a.98.)..
(Deputado do P,ocupa a vaga)
(DepUtádo do P B ocupa a vaga)
(Deputàdodo PV ocupa a vaga)

1vaga

ProfeSsor Irapúan Teixeira
rir ' . o. _ ,';. ,.,;;. '. ",'i' , ,', ' :' -~ " .'.

,'Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos santos
'Àimir MOilra ' . Locàl:Anexo n;sala ,151-8

OliveiÍlÍ'Rlho Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COM'ISSÃO EXTERNADESTlNÀriA A FAZER DIA~NÓSllCO
TÉCNICO SOBRE o ACIDENTE COMO VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VlS·1,E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASilEIRO;: PODENDODESLOCAR~SEÀ BASE DE

ALCÂNTARA- MA; AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL
CTAEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS;' SP;OUA QUALQUER
, OUTRA lOCAliDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.

TJtulárês sLÍplêntes
PT

FemândoFerró "
João,Grándão '
",João Magno

Mária do ROsário

,GerVásio SilVa' '
,Rógério TeófiTo,

1 vaga

Dr. FranciSco GonÇalves

'<, . -,'-, .

, ' .Edison Andíino
Eduardo Cunhá - vaga do,~P

,José Divino
Mauro Lopês

AleXàndre &í~t~~vagad~
> .PSDB

'. , " .. ' "João Pizto~atti
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PT

Pl.

PP

PV

PFl

, ,

PTB

PSB

PPS

'.'- ,

PSDB
, He'e~i1do Ribeiro

, " ,.JÔãÓCampós
(Deputado do PP ócüpá à vaga)
PP

PMDB

" '
PSDB

. ., '. AntO!1i.ocambraí~
Antonio Carios Mendes Thame

Júlio Sêmeghini

" ,

PMDB

PDT
.' Luciano Leitoa (licenCIado)

PCdóB

EduardoGomes
Rafael Guêria '
Rose da Fr&itas

IrisSlmõés

Mussa Demes

DuCEii! Speráfico

'RicardO'Bilrros

,Certôs s~ritima
LUciano zicá
Luiz BassulÍla '
PaulóRubern ,santiago

C~r1ôs MelJ~s
JoséCarios ÂraÚjo
Paes Landim

PefJÍétuaAlrTll:ilda

Deley

Secretá~o(a): ManoelAlvim .. ". ,',', .' "
mcal:Anexo n,Pavimênto Supeíior, Sala 151-8
Telefonés: 318~706417055
,FAX: 31B::2182

,Andié tul~
Eliseu Pa'dilha
JoS'éBorba

,COMiSSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM Á\ ,
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR'DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM ASONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS; MÃFIA,'AOUlTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA
• " ,"', '",<,", DE LIMINARES.

·'Presldente:Cailós Santana (PT), '. ,,' <

'1° Vlce~Présldente: PaüloHubem santiàgo (PT)
2" VlCe~PresldeÍ1té: José Borba (PMDB)
3° \hce"Presidehte: Rose deFreitas (PSD8)
Relltor:Carlos MellàS(PFL) ,
T1tlllàres

I" I .'. ,wilU t



(Deputado do PMDBocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros - vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE
.Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt - vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier • vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos - vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos - vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes - vaga do PRESIDENTE

PV
Deley - vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte. vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos· vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz • vaga dó PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga dó PRESIDENTE

PSC
Renato Couolino· vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

PSDB
Carlos Sampaio

PP
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Nelson Marquezelli

PL
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

IIdeu Araujo

Marcelo Oruz

PPS

PDT

PCdóB

PRONA

PV

8ecretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



C~MA~ DOSDEPUT~DOS
CENTRO DEíoocUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DEPUBUCAÇOES

TrTU(ÓS PUBLICAoOS-2002

ISBN: I, 85-7365-249-7

R$2,20

ISBN: 85-7365-248-9

R$2,20 '

'ISBN: 85-7365-266-7

R$3,30

UTIUZAçAo DE TERRAS NO DISTRITO
FEDERAL:,AUDI~NCIA PÚBUCA;

POUTlCANACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
E DOS RECURSOS HIDRlCOS

ISBN: 85-73a5-240-3
, I

R$r~O

ISBN: 8~736S:253-5

R$2,20
1I

IMAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A

I ,

ISBN: 85-7365-250-0
I

R$2,20
II

ELABORAÇAO DO ESTATUTO DO TERCEIRO
:SETOR : SEMINÁRIO '

':

TRANSPORTE METROPOLITANO : AUDI~NCIA
PÚBUCA.

Locais de venda: Mldia Llvrarla. Ed. Prlncipál e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61)318-647717271.
Informações: COOrdenáçãode PublicaÇões. Telefone: (61) 318-6864. E·mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

• , ' 1 "I " "" ,', , ,', '", 'I " '" ,I



EDiÇÃO DE HQJE: 892 P.ÁGINAS

" ';o.


